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Ordinària

Data

31 / de març / 2021

Durada
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ALFONS GARCIA RODRIGUEZ
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DNI
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ALFONS GARCIA RODRIGUEZ
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SÍ

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ
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ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ
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FREDERIC ESCODA GIL

SÍ
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GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ
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LAIA MARTORELL GARCIA

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ
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NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

39915826Q

SARA BARCELO ARBOS

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. VICENTE VAYA MORTE:
«V»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, procedint
a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

S' aprova l'acta de la sessió anterior per onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d'ERC, 1 de C's i 1
del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i
s'abstenen dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP)

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Expedient 988/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'ordenança de
tinença d' animals de companyia,
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0,
Abstencions: 3, Absents: 0

Atès que pel Departament de medi ambient s´ha presentat una proposta de modificació l´ordenança de
tinença d’ animals.
Atès que per la Regidoria de Medi Ambient es realitza una explicació de les modificacions de
l’ordenança.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:"Des del grup municipal de
la CUP, estem molt contentes de poder celebrar aquest ple a l’Hospitalet de l’Infant tal i com ja vam
reivindicar en forma de proposta d’acord a principis de la legislatura. Queda demostrat que el ple es pot
dur a terme en diversos nuclis de població del nostre municipi i és per això que instem a l’equip
municipal que en properes convocatòries de plens , aquests es puguin celebrar a altres pobles com
Masriudoms o Masboquera. Pel que fa a l’ordenança de tinença d’animals, estem totalment d’acord en
que es reguli l’accés dels animals a les platges, com la utilització de serveis públics com les fonts i les

dutxes, però lamentem que no es tingui en compte habilitar un espai a les platges on els animals i els
seus propietaris pugui accedir de forma reglada durant la temporada alta, per això votarem
ABSTENCIÓ”
Per la Regidora Sílvia Pujol pel grup municipal del PP fent la seva explicació de vot: "Jo en aquesta
ordenança m'abstindré, hi ha punts que comparteixo, però continuo pensant que hem de donar totes les
facilitats al turisme, i a la llarga s´haurà d'habilitar una zona per als gossos."
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot: "Sí, tot i
que tenir una ordenança sense els mitjans necessaris per portar-la a terme no serveix per res. Com ja
està passant ara mateix."
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC fa la següent explicació: "Estem d´acord en
l´ordenança però al nostre parer es queda curta. Pensem que es podria habilitar una platja de gossos
com tenen molts municipis del nostre voltant i així és un altre reclam turístic i que ens equipararia a
altres municipis."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis a les persones de 25 de març de
2021
Atès el que disposa l´article 49 i 70 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del règim local;
63-1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels
Ens Locals i 178-1 b) del Decret legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refòs de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
L’ Ajuntament Ple amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 de
C's) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb
l'abstenció de tres membres (1 d'ERC, 1 de la CUP i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ ordenança de tinença d’ animals que s´adjunta
com annex 1.
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l´endemà de la
seva publicació edictal tant al Butlletí oficial de la Província com al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i als Taulers d´anuncis de la Corporació.
Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d´al.legació i/o reclamació l´acord esdevindrà en
definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la publicació de la modificació aprovada
definitivament.
Tercer.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva de la modificació es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior deJustícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l’aprovació
definitiva, d´acord amb el que disposa l´article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d´octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de les jurisdicció contenciosadministrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Aquesta modificació entrarà en vigor l´endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la
província de Tarragona, i sempre que s´hagi donat compte de la mateixa a l´Administració de la
Generalitat i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l´art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d
´abril, de Bases de Règim Local.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Departament de Medi Ambient, a la Policia Local, a Intervenció i a les
Regidores corresponents.

Expedient 834/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, del Protocol de prevenció i abordatge de
l'assetjament sexual o per raó de sexe
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 1,
Abstencions: 0, Absents: 0

Pel Regidor Diego Garcia es fa l´explicació d'aquest protocol que es porta avui a debatre en aquest
plenari:"Bona Tarda, El document que portem avui pel seu estudi i aprovació, es proposa com una eina
clara i ordenada per afrontar qualsevol situació d'assetjament sexual o per raó de sexe a l'entorn laboral
de l'Ajuntament de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant.Malauradament, la igualtat en tots els àmbits
encara no n'és plena, únicament teòrica i l'assetjament sexual o per raó de sexe a l'entorn laboral, és
una de les manifestacions més patents d'aquesta desigualtat que atempta contra la llibertat, la intimitat i
la dignitat de les persones, la seva seguretat i integritat física i moral.
Amb una major consciència i sensibilitat i s'està legislant en aquesta direcció. A més a més, s'articulen
vies pràctiques i efectives de prevenció, protecció i resposta contra aquesta mena de conductes dins de
la mateixa empresa i un exemple és aquest protocol. El text ha estat preparat per la tècnica d'igualtat i
pel tècnic de recursos humans de l'ajuntament i posteriorment, consensuat amb els representants de la
plantilla, comitès d'empresa i el comitè de seguretat i salut. Disposa d'un marc legal molt ampli, tant
europeu, estatal com autonòmic i amb el compromís del consistori per a la seva posada en pràctica en
cas que sigui necessari.
Els objectius són:
1. Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d'assetjament sexual.
2. Disposar del procediment d'intervenció i d'acompanyament.
3. Vetllar per un entorn laboral on les dones i els homes respectin mútuament la seva integritat i
dignitat.
4. Establir les mesures preventives necessàries.
5. Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.

L'àmbit d'aplicació serà l'entorn laboral de l'ajuntament i terceres persones que duguin a terme activitats
o prestin serveis al mateix.
El model de protocol té les següents fases:
1. Comunicació i assessorament.
2. Denúncia interna i investigació
3. Resolució.
Es pretén una vegada sigui aprovat aquest protocol, fer-ne una difusió àmplia entre tot el personal.
Gràcies."
Vist l´informe emès pel tècnic de recursos humans i la tècnica en igualtat.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP fent la següent explicació del seu vot:
"Votarem en CONTRA d’aquest protocol pels següents motius:
-És una còpia gairebé exacte del Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per
raó de sexe a l’empresa, elaborat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, concretament, per la

Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball, de la Generalitat de Catalunya.
- No inclou la prevenció i l’abordatge de conductes d’assetjament per raó d’orientació i/o identitat sexual
i expressió de gènere. Amb citar la Llei 11/2014, no n’hi ha prou.
- En general, és un document poc concret i que no té en compte la realitat, estructura i organització del
nostre ajuntament.
- Manca de normativa vigent. A més, només es citen articles de diferents normes, sense entrar en el seu
contingut.
- Manca de concreció en les actuacions de prevenció. No és concreten les accions, així com tampoc la
seva planificació, temporalització, execució i avaluació.
- Denota, la manca de recursos humans, tècnics i econòmics que s’han destinat en l’elaboració d’aquest
protocol "
Per la Regidora Assumpció Castellví, pel grup municipal de JxCaT es felicita que hi hagi un inici en
aquest aspecte.
Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis a les persones del 25 de març de 2021
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d'ERCm 1 de C'S i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.-Aprovar el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, i
desplegar accions informatives i de sensibilització destinades a tota la plantilla en matèria d’assetjament
que s'adjunta com Annex 2
Segon.- Notificar el present acord al Departament de recursos humans i als representants del personal.

Expedient 955/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenten els grups
municipals d'ERC i JxCaT de suport a l'amnistia
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 8,
Abstencions: 0, Absents: 0

Vista la moció que presenten els grups municipals d'ERC i JxCaT del següent contingut:
"L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del
Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim intent de
trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials,
econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat
catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats
fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del
referèndum pactat o de la consulta no referendària i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N,
de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés
democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la

ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de forma
creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se,
aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució
judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per
la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de
2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra
de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els
ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es
tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’estan
produint tota mena de vulneracions de drets:
fragmentació de la causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les
basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge
predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants
contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal
Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant el Tribunal
Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui
tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d’un
conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei d’Amnistia,
que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per a
situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu
tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles
administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació,
organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum
d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la
finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o
jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de
l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació, la
República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels
presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de
pensament polític i llibertat de reunió i d’associació. L’amnistia és imprescindible per poder avançar en
la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i
represaliada judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les
parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida
democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals de Junts i ERC proposen al ple de l’Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant l’adopció dels següents
ACORDS:

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal.
La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de
representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials
d'una societat democràtica.
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a
l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de
responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió
d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a
conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el
moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per
a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els
danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part,
i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una
amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les
causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar
aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i
polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència."
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: "Des del nostre grup
municipal votarem a favor d’aquesta proposta per solidaritat antirepressiva contra les continuades
vulneracions de drets per part de l’Estat espanyol, que fan més necessària que mai la independència els
Països Catalans, per tal d’allunyar-nos tan aviat com sigui possible del putrefacte règim del 78.
Tanmateix, volem fer notar que ens agradaria que aquesta mateixa solidaritat antirepressiva també la
practiquessin els grups que presenten aquesta proposta d’acord. En efecte, el govern de la Generalitat
de Catalunya, format per JuntsXCat i ERC, actua com a acusació particular en més de 40 causes contra
independentistes, algunes dels quals acabaran malauradament amb penes de presó per culpa,
precisament, de la voluntat del govern català. Senyores de JuntsXcat i ERC: no es pot repicar i anar a la
processó. La solidaritat no té límits, i és hipòcrita denunciar que l’Estat espanyol és indigne i, al mateix
temps, actuar amb la mateixa indignitat des del Palau de la Generalitat."
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCAT: " Avui Alfons, Núria, M.José,
Fede, Diego, Lupe, Elidia, Sílvia, Tomàs ens agradaria que s’oblidessiu del partit que representeu i ens
votéssiu la moció amb el cor. Avui teniu l’oportunitat d’afirmar que la via de la repressió, presó i exili ha
estat un error impropi d’una democràcia plena i consolidada.
Recordem que la llibertat d’expressió i l’absència de persecucions polítiques són la pedra angular de la
democràcia.(o ho haurien de ser).
I totes i tots sabem que aquests 2 principis, juntament amb: el dret a un judici just, un poder judicial
independent i el dret dels ciutadans a decidir el seu futur a través de les urnes, han estat atacats per
part de l’Estat.
Aquesta moció, és l’eina per acordar una solució política al conflicte català, i que els seus successius
governs porten anys negant-se ni tan sols a plantejar. El que pretenem és agitar la consciència del
govern espanyol quan ni l’indult ni la reforma del Codi Penal han tingut cap avenç.
Com sabeu, La Mesa del Congrés no ha admès a tràmit la Llei d’Amnistia registrada el passat 16 de
març, ¿ com es possible que a les Cambres Espanyoles no puguem parlar, debatre en un Ple aquest

concepte jurídic reconegut internacionalment ? On és la PLENA democràcia ?
Però com que nosaltres si que creiem en la democràcia i la llibertat d’expressió, no defallim.
Continuem ajudant a Òmnium Cultural ha recollir signatures per a què aquesta entitat pugui exercir el
dret de petició per tornar a portar la Llei d’Amnistia al Congrés i per tant, es confirma (per si había
dubtes ) que aquesta moció té tot el sentit.
M’explico, per aclarir bé el concepte, el dret a petició (que exercirà Òmnium Cultural, no és fer res
il.legal, és una iniciativa que permet la legislació espanyola perquè qualsevol ciutadà pugui portar al
Congrés una petició per a que és tramiti una llei.
Pels qui sou constitucionalistes (hi ho dic amb tot el respecte) us agradarà saber que ho consagra
l'article 29 de la Santíssima Constitució Espanyola.
Per tant, EL SUPORT A LA Llei d’amnistia continua i per això us demanem que aproveu aquesta moció,
ens doneu l’oportunitat de poder fer un debat democràtic, vers aquest tema, tant a la Cambra Baixa com
a l’Alta, us demanem poder fer un debat, ni més ni menys.
Aprofito la vinantesa per convidar a tots els veïns i veïnes a signar per l’Amnistia (estem fent
puntualment recollida de signatures) i també us faig sabedors que Òmnium convocarà una mobilització
a tots els pobles i ciutats el 10 d'abril per recollir signatures a favor de la mesura i així quan arribi a la
cambra baixa espanyola podrà ser presentada amb el “màxim suport” dels catalans.
Per tant, esperem i desitgem que ens doneu suport a la moció, voteu pensant en clau de diàleg, debat i
buscar solucions.
M. Gràcies !

La Regidora Núria Ortiz fent la següent explicació de vot: "El grup municipal del PSC-CP ha votat en
contra d’aquesta moció perquè considerem que és irresponsable generar falses expectatives sobre una
eventual sol·licitud d’amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del nostre país, perquè
som en un Estat de Dret i democràtic reconegut.Una llei d’amnistia es fa quan és prové d’un regim
autoritari cap a un de democràtic per tal de reconèixer els drets i les llibertats per aquells que van estar
presos polítics per pensar en contra del règim autoritari.El que cal fer es reformar el delicte de sedició
que a més forma part del programa legislatiu del actual govern espanyol”.

La Regidora Sílvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta: "jo respecto i sempre he respectat la
vostra forma d'actuar i de pensar, sempre he dit que si vosaltres creieu amb alguna cosa lluiteu, això ja
fa molts anys que dura, ja que portem quasi deu anys amb aquesta història, ens heu obligat a tots els
catalans, no ens ha pogut pronunciar perquè és il·legal fer un referèndum, però clar vosaltres que sou
els majoritaris a la generalitat en heu obligat a pensar com vosaltres, jo crec que no!!, que tots som
lliures, l'amnistia és el que ha dit la Núria, son de règim totalitaris i aquí hi ha igualtat hi ha llibertat per
tothom, i la prova la tens que et pots expressar i dir el que tu vulguis, sense que ningú et digui res, quan
incompleixes la llei ja és diferent, no no, si incompleixes la llei tu, jo i el que sigui amen presos, no
podem entrar amb aquest context, simplement és això jo respeto la vostra forma de pensar i actuar,
respecteu la nostra També.

La Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC manifesta: "En una “democràcia plena” la
diversitat d’opinió política no pot estar judicialitzada indiferentment de si comparteixes o no l’opinió dels
altres. La judicialització no pot ser un arma de defensa per aquell que, ostentant cert poder, no està
d’acord amb el teu pensament polític. La manca de certes llibertats, que darrerament està creixent de
forma alarmant, es un símptoma de mala salut democràtica. Últimament estem veient que si no estàs
callat i amb el cap cot i no ets obedient, com li agrada a una bona part del poder, la teva dissidència
acaba convertint-se amb una imputació i en conseqüència amb un judici. N’estic segura que si a la
majoria dels presents fa 25 anys ens haguessin dit com seria la situació actual cap de nosaltres s’ho

hagués cregut, però la realitat és la que és.Amb els darrer dies la comissaria dels drets humans del
consell d’Europa titlla del codi penal de tenir efecte intimidatori sobre l’exercici de la llibertat d’expressió
un dret d’importància crucial per el debat públic lliure i plural,
A mes expressa la seva preocupació amb les darreres condemnes, de carcel dictades amb els últims
anys contra artistes per algunes lletres controvertides i altres actuacions insisteix en que la legislació
antiterrorista que s’aplica per molt que no sigui consentides estrafolàries o pertorbadores que puguin
ser) han d’estar cobertes per la llei d’expressió, i tot això li expressa al ministre Campos on aquest li
contesta que te raó però ja ho farem, que ho estem estudiant.
Amb la nostra legislació surt mes car escriure una cançó que dir que s’han de afusellar a 26 milions de
persones venint de càrrecs que han de defensar justament els drets humans i la seguretat de les
persones.
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC: "Després de tot el que hem llegit a la moció
volem recordar que ERC, Junts per CAT, el PDeCat i la CUP van presentar fa pocs dies la proposició de
llei per demanar l´Amnistia per “a tots els actes de intencionalitat política” vinculats a la lluita
democràtica per a l´autodeterminació de Catalunya” que hagin estat tipificats com a delictes o com a
conductes determinants de responsabilitat administrativa” i es duguessin a terme “ des de l´1 de gener
de 2013 i fins al moment de l´entrada en vigor d´aquesta llei.El PSOE, PP i Vox van tombar la proposició
de llei fent que la mesa del Congrés no admetés a tràmit el text per tant no van deixar ni poder debatre
al ple el text presentat. Per tant, tornem a veure com el PSOE es torna a alinear i a sotmetre´s a la
voluntat de la dreta i de la ultradreta en contra d´una solució dialogada i política al conflicte polític que
existeix a Catalunya. Aquests tres partits l´han vetat amb l´argument que seria inconstitucional. No
obstant, com bé han dit els partits independentistes, és mentida que sigui inconstitucional, ja que hi
hagut, amnisties fiscals.Encara que si som sincers, no ens sorprèn del Regne d´Espanya.M´agradaria
recordar un tuit que va fer en Jordi Cuixart aquell mateix dia: “ Un Congrés que segueix cec davant d´un
clam majoritari a Catalunya no ens farà desistir en la lluita per l ´amnistia i la República. Seguim, amb
més determinació que mai.I per tant continuarem lluitant per l´Amnistia sense defallir."

El Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C's manifesta: "hay que tener respecto y confianza en el
poder judicial".
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 25 de març de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb el vot favorable
de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció referenciada presentada pels grups municipals d'ERC i JxCaT.

Expedient 969/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup
municipal de la CUP per a la remunicipalització dels serveis funeraris
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 7,
Abstencions: 1, Absents: 0

Atès que pel grup municipal de la CUP es presenta la proposta d'acord amb el següent contingut:
"Proposta d’acord esmenada per JXCAT, introduïnt el punt 4
Els serveis mortuoris inclouen tant els serveis funeraris pròpiament com els serveis de cementiri i els

serveis d’incineració o cremació, és a dir “les activitats des de la mort d’una persona fins el moment en
què rep sepultura o és incinerada” com defineix la pròpia Comissió Nacional de la Competència.
Comprenen, per tant, activitats de diferent naturalesa: informació i assessorament, recollida i trasllat
dels cadàvers, condicionament i tractament sanitari i estètic del cadàver, conservació i refrigeració del
cadàver, subministrament de fèretres i urnes cineràries, enterrament i/o cremació, instal·lació de
capelles ardents, organització de cerimònies, ornamentació fúnebre, etc.
La dinàmica del mercat dels serveis funeraris presenta unes característiques particulars. La demanda
és relativament estable i amb una baixa elasticitat respecte el preu. És una demanda forçosa i de
primera necessitat, que es produeix de forma imprevista i que requereix una decisió ràpida en un
moment de màxima emotivitat. A més, la manca d’experiència sovint suposa que la decisió de compra
es prengui sense informació prèvia sobre aquests serveis i, per comoditat, cercant un proveïdor que
ofereixi un servei integral. L’oferta es caracteritza per una certa atomització, tot i que cada vegada són
menys les empreses petites i mitjanes que operen en àrees geogràfiques molt concretes i agafen força
grans grups empresarials que s’expandeixen per bona part del territori. Alhora existeix un important grau
de concentració del mercat. Concretament, l’any 2005 en un 84% dels municipis de Catalunya només
estava autoritzada una sola empresa funerària. Les característiques de la demanda, fan especialment
greu aquest context ja que limiten el dret a escollir tant l’empresa funerària com les prestacions
concretes que es volen contractar i el preu dels diferents serveis.
Als municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aquest servei el presta una empresa privada, que és
qui gestiona els equipaments de titularitat municipal com són els cementiris i el tanatori. Considerem
especialment greu que fins i tot s’hagi liberalitzat tot allò que envolta el tram final de la vida de les
persones, i que aquest procès de dol i de pèrdua sigui considerat com un negoci i no com un dret i com
un servei públic sense ànim de lucre, de manera que no s’afegeixi un cost econòmic desproporcionat al
cop que suposa la mort d’una persona estimada.
Existeix una demanda social en el sentit de reduir la despesa que comporta tot el que suposa la mort
d’un ésser estimat, i tenim l’obligació de treballar per garantir-ho. La pròrroga de contracte de l’empresa
que gestiona els serveis funeraris al municipi finalitza enguany, i creiem que és un bon moment per
plantejar-nos i reformular com s’ofereixen aquest serveis i qui els ha de gestionar.
Proposta d’acord
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a:
1. Gestionar directament aquelles instal·lacions relacionades amb els serveis funeraris (tanatori i
cementiris) que són de propietat municipal.
2. Continuar amb la subvenció del cotxe fúnebre i drets d’enterrament per a les veïnes del municipi,
però aplicant-hi un caràcter progressiu segons nivell de renda de la família directa de la persona difunta,
fins arribar a la no-aplicació d'aquesta subvenció en els cas de les rendes més altes.
3. Aplicar també uns preus progressius en funció de la renda familiar a aquells serveis que presti
directament l’Ajuntament (tanatori i cementiri), arribant a la gratuïtat total en el cas dels trams de renda
més baixos.
4. Que l’Ajuntament, a través del tanatori, ofereixi tots els serveis d’empreses locals associades al
procés de defunció (floristeries, impremtes, etc), i també els d’empreses funeràries de proximitat. I que
igualment l’Ajuntament s’ofereixi a fer tots els tràmits relacionats amb la defunció en el cas que els
familiars directes del difunt així ho sol·licitin.
5. Que s’apliquin totes les mesures d’aquesta proposta d’acord abans de la finalització de l’any 2021."
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCAT manifestant: "D’entrada no
veiem malament la moció, però si que cal dir (ja en vàrem parlar amb la CUP) que per nosaltres hi ha un
tema que encara ens preocupa més del que la moció planteja.
I és la licitació dels serveis funeraris, ara hi ha una empresa/multinacional que … d’on és Alfons?? Que
va guanyar la licitació. Però aquesta empresa per poder acomplir els preus fixats o tenir més guanys,
menysté a les floristeries del nostre municipi.
M’explico, cada cop hi ha més persones que ens fem assegurances de decessos on s’inclouen les
corones de flors, esqueles o recordatoris, és a dir tota la defunció, Bé com també ens fem assegurança
de la casa, del cotxe,…. L’assegurança de defunció generalment es fa perque així els nostres

fills/familiars no tinguin que suportar el cost elevat d’un enterrament.
Fins aquí, tot correcte, però ¿ sabeu que està passant ara ? que totes les flors que entren en
l’assegurança per l’enterrament, l’empresa de la funerària actual les encarrega fora del municipi, i els
recordatoris que s’han de fer, s’imprimeixen on els hi surt més econòmic.
I això, JxC pensem que no es pot permetre, que és un tema a resoldre, l’empresa que porta els serveis
funeraris del nostre municipi, evidentment que ha de tramitar les assegurances de decessos, però
TOTS els serveis que tinguem al municipi (floristeries, impremtes,...) els hauria d’encarregar als
comerços, empreses del municipi, al fi i al cap el servei funerari el paguem entre tots els veïns (facilitem
el CONSUM CIRCULAR del municipi) Evidentment que els familiars del difunt/a encarreguen els serveis
d’enterrament on volen.
Per tant, emplacem a l’equip de govern a parlar-ne, Junts per Catalunya pensem que és una qüestió
que s’ha de modificar i revisar en la nova licitació del servei funerari que es farà aviat. També trobem
que es podrien tenir en compte algunes de les demandes que fa la CUP en aquesta moció. Per tot el dit
nosaltres votarem a favor de la moció"

Per la Regidora Guadalupe Capella es fa la següent explicació de vot: "El millor del tractes per les
famílies en un moment de pèrdua d‘una persona estimada així com no incomodar-les amb la petició de
documentació excessiva i tràmits sense fi, no ho dubteu, és el que busquem aquest equip de govern i
de ben segur que també el dels anteriors, que ja van van decidir anys enrere otorgar la gestió dels
serveis funeraris a una empresa especialitzada, i també és la finalitat del treballadors municipals que
s‘encarreguen de qualsevol tràmit en relació a la defunció d‘un veí o veïna.
Vosaltres parleu d‘una empresa privada en vers la municipalització de la gestió (no oblidem que la
titularitat és municipal). Nosaltres parlem de gestionar el servei mitjançant empreses que pertanyen
a uns gremis professionals, i creiem en aquests gremis.Municipalització no vol dir donar millor
servei.Abans els enterraments eren serveis més senzills, vetlles en cases, i un enterrador...ara les
mesures sanitàries són molt estrictes, i no cal dir amb el maleït virus. Durant aqueta pandèmia, han la
previsió per situacions excepcionals i de saturació de serveis, i han portat el tema sanitari d‘una menera
estricta, professional i diligent, a més a més també hem de destacar la seva bona praxis en alguna que
altre defunció tristement tràgica i recent al nostre municipi.No hem de veure la empresa privada com a
un enemic. La hem de veure com un conjunt de treballadors especialitzats en una matèria.En quant a la
implantació d‘uns preus progressius, molts del veïns i veïnes tenen les seves assegurances per
defunció, sino l‘Ajuntament subvenciona per estar empadronat el cotxe fúnebre i els drets
d‘enterrament; no volem molestar a les famílies, demanem la renda del causant? La renda dels hereus?
La renda de la família amb la qui convivia? Les últimes voluntats? El testament? Creiem que això si es
importunar a les famílies en moments molt durs. No oblidem que aquesta factura s‘aportarà al notari i es
pagarà de la massa hereditària del difunt.
Estàs empadronat al municipi, l‘ajuntament et subvenciona el total de dues partides. Senzill i clar.En
quant al punt 4, no dubteu que a la nova licitació o concessió de gestió si aquesta exigència (la de haver
de adquirir les flors, tarjetes..als negocis municipals) segons els nostres tècnics fos legal i no
suspecptible de impugnació d‘acord amb la llei de contractació pública, s‘afegiria. "

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la següent explicació de vot: "Nosaltres, que
som d’esquerres, estem d’acord amb tota la re-municipalització dels serveis públics, i més en un
ajuntament com el nostre que disposa de recursos per fer-ho. No estem segurs de si és més important
re-municipalitzar els serveis funeraris, amb les condicions que vostè proposa, o seria molt més
interessant i profitós pel veïnat re-municipalitzar els serveis d’abastament d’aigua domiciliaria o el de la
recollida d’escombraries."
Vist el ditamen emès per la Comisisó informativa de serveis a les persones del 25 de març de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot favorable de cinc

membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP) i amb l´abstenció del membre del
PP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada que presenta el grup municipal de la CUP.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Expedient 977/2021. Estudi i aprovació inicia, si procedeix, l'aprovació inicial de l'ordenança
fiscal núm 17 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via
pública en determinades zones
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 2,
Abstencions: 3, Absents: 0

Per la Regidora Ma José Gómez s´explica el contingut d'aquesta ordenança: "L'Ajuntament vol
implementar un sistema d’estacionament regulat en la via pública durant el període estival a causa de
l’impacte generat per l’elevada demanda d’estacionament al nucli relacionada amb l’activitat de platges.
La finalitat que es persegueix és:
*Facilitar l’estacionament dels veïns i veïnes en la zona de platges i la seva àrea d’influència en els
moments de més pressió establint una zona d’us prioritari i gratuït pels residents, denominada zona
verda.
*Que les persones usuàries foranes de les platges contribueixin al seu manteniment amb una aportació
econòmica, ja que l’ajuntament destina importants recursos a dotar de serveis equipaments i
infraestructures al turisme.
*Fer una gestió més sostenible de la via pública promovent la mobilitat a peu com un hàbit saludable, i
que contribueixi a reduir el trànsit i la contaminació.
L’ordenança fiscal s’estructura en 5 parts:
La primera és la disposició general que fa referència al marc normatiu que ampara l’ordenança fiscal.
En segon lloc, s’estipulen els obligats al pagament, és a dir, els subjectes passius de la taxa que son els
conductors dels vehicles i, com a responsables solidaris, els titulars.
Després es regulen els conceptes i quanties. En aquest sentit es defineix:
- Una zona blava i una zona verda.
-Les taules de tarifes diferenciades en funció del temps d’estacionament. A títol d’exemple, es fixa una
taxa de 0,80€ l’hora d’estacionament a la zona verda i 1€ a la blava. Cal dir que els propietaris
empadronats que tinguin el vehicle censat al municipi podran estacionar de forma gratuïta i sense límit
de temps a la zona verda i amb una bonificació de dues hores a la blava. Hem de tenir en compte que el
nombre de places d’aparcament a la zona verda està previst que serà de 711. Per tant, considerem que
la demanda d’estacionament per part dels veïns i veïnes del municipi estarà més que coberta, amb la
qual cosa s’assoleix una de les finalitats que la regulació perseguia. El nombre de places a la zona
blava serà de 820.
-Els vehicles de tecnologia ZERO o ECO gaudiran d’una reducció de la taxa d’un 25%.
-Es contempla bonificar en 1 hora d’estacionament a la zona blava al propietaris dels vehicles no
resident si efectuen una despesa comercial o de restauració en les empreses adherides a qualsevol de

les associacions empresarial del municipi. En les nostres politiques està la de potenciar
l’associacionisme com forma d’afavorir els interessos comuns dels col·lectius, en front de les actituds
individualistes.
La part quarta de l’ordenança fa referència a les normes de gestió. Una gestió que serà directa per part
de l’ajuntament a través de l’empresa municipal Idetsa, com a mitjà propi, tal i com es va acordar al ple
del 28 de gener. Això implica que Idetsa contractarà directament el personal necessari (5 controladors i
ampliació jornada d’una persona que ja tenim en plantilla)i serà qui assumirà la compra dels
parquímetres , plataforma de gestió, terminals de control pels vigilants, aplicació mòbil, senyalització per
a portar a terme la gestió del servei.
En aquesta part també es regulen l’import i termini per l’anul·lació de les denúncies per les excedir el
temps màxim, o per falta de pagament de la taxa, etc. Passat aquest temps s’iniciaria la via executiva
amb una sanció econòmica per cometre una infracció administrativa.
Per últim, es contemplen unes exempcions de pagament per aquells vehicles conduïts per persones
amb mobilitat reduïda i vehicles en servei oficial propietat d’organismes públics, o els destinats a serveis
d’emergències, ambulàncies o d’altres.
A l’annex, la relació de carrers afectats per la zona regulada"
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: "A la majoria de ciutats
catalanes i europees, la zona blava és una eina al servei de la mobilitat, un instrument per a aconseguir
un objectiu tant evident com imprescindible: limitar l’aparcament, i en conseqüència la circulació, dels
vehicles de motor privats.
En molts casos esdevé una eina amb finalitat econòmica sobretot quan el servei el presta una empresa
privada i l’ajuntament no rep tots els beneficis, no és el nostre cas i esperem que en un futur no ho sigui.
En poblacions més grans, la gestió pública permet, per exemple, que els beneficis generats revertissin a
la població, i es podrien dedicar, entre d’altres coses, a millorar la xarxa de transport públic. D’altra
banda, la gestió municipal permet un major control democràtic sobre el servei i una major capacitat
d’incidència sobre la mobilitat a la ciutat. A més, la gestió directa permet la creació de noves zones
verdes d’estacionament només per a veïnes, als barris on no hi ha possibilitats d’aparcament.
La CUP, com a organització de l’esquerra transformadora, té molt clar que el canvi de model és
imprescindible, i el canvi passa també per la transformació de la mobilitat als pobles i les ciutats. I
aquesta transformació significa,bàsicament, el canvi d’un model cotxe-cèntric a un model basat en el
transport públic, la bicicleta i els vianants."
Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta: "sempre he pensat que a la
temporada d'estiu al poble d'Hospitalet les zones de més afectades per l'afluència de vehicles, tindrien
que estar regulades, sobretot les zones de les platges per facilitar l'aparcament als turistes, però
sempre mirat que els nostres vilatans tinguessin una mica de preferència, això de dues hores gratuïtes
a la zona Blava, ho trobo una miqueta justet, ja es veurà amb el temps, pero jo crec que sempre es pot
modificar l'ordenança.
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifesta: "Nosaltres vam manifestar la nostra
disconformitat dels del primer moment que es va començar amb aquest tema ,sobretot perquè
coneixent-los sabíem que ni teníem ni tindríem tota la informació del tema tractat. Al consell
d’administració d’idetsa, on també es va debatre l’assumpte en qüestió, vaig demanar una vegada més
si aquesta zona seria gratuïta per als residents del municipi i ens van dir que sí, i també ho van sentir
totes les persones presents en aquest consell, i hem consta que així ho ha percebut el poble. Ara amb
aquesta ordenança veiem que aquesta gratuïtat només es de dues hores. jo no dubtava que algo així
puges haver. El Sr. Alcalde el dia de les comissions informatives ens va expressar, literalment, que amb
dues hores és temps més que suficient per anar a donar-te un bany i tornar cap a casa. Imagino que
aquesta rutina és el fa vostè en el municipi veí on viu, i que, per cert, les platges ja estan condicionades
per a rebre de forma respectuosa els banyistes, per això vostè sí que podrà gaudir d’unes platges
endreçades al municipi on viu, però els nostre veïns no tindran la mateixa sort. I li diré el per què els
residents d’aquest municipi han de gaudir d’una zona blava gratuïta i unes platges endreçades: perquè
tenim una nuclear a pocs Km que per a molts té unes connotacions negatives i per no afavorir aquesta
negativitat hem de treballar cada dia més per poder oferir a tothom uns excel·lents serveis.GOVERNIN

VOSTES D’ACORD AMB LA PLURARITAT DEL POBLE I NO COM LIS AGRADARIA QUE LA GENT
FOS."

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es fa la següent explicació:"Per tal d
´argumentar el nostre vot negatiu primer volem parlar de com s´ha gestionat aquesta ordenança i
després parlarem del contingut en si mateix.Per parlar de com s´ha gestionat hem de fer un breu històric
perquè els nostres veïns i veïnes es posin en situació.
En el ple anterior ja vam expressar el nostre malestar i el nostre vot en contra ja que havíem de
dictaminar sobre la delegació a Idetsa de la gestió de la zona blava i zona mixta sense cap informació al
respecte, només sabíem que s´havien pagat 18.000€ per un informe al qual no havíem tingut accés.
En el Consell d´Administració d´Idetsa del dia 24 de febrer se´ns facilita l´informe i l´estudi econòmic. En
aquest consell se´ns explica tal hi com diu l´informe, i cito textualment “ les places d´estacionament
regulat tindran dues tipologies: blava (destinada als usuaris forans identificada en blau) i mixta ( amb ús
compartit entre residents censats i forans, identificada en color verd)
Per tant, entenem que en la zona blava els usuaris residents no hauran de pagar. Quina és la nostra
sorpresa quan en la documentació del ple se´ns presenta l´ordenança d´aquestes zones i ves per on,
els residents també hauran de pagar encara que se´ls hi bonifica dues hores. En les comissions
informatives el meu grup expressa aquesta sorpresa a la Regidora Maria José, i ella afirma que és una
malinterpretació nostra i es remet a l´estudi. Però és que en l´estudi posa el que he citat anteriorment??
Llavors, pensem que s´ha omés informació de manera malintencionada per part de l´equip de govern. I
això també ho diem perquè la regidora en l´anterior ple quan va fer la seva explicació diu” facilitar l
´estacionament dels veïns en zones de platges establint una zona mixta d´ús prioritari i gratuït pels
residents” i en cap cas parla que en la zona blava els veïns hagin de pagar.
Per altra banda, respecte al contingut i l´objectiu de l´ordenança se´ns diu que l´ajuntament amb aquest
sistema d´estacionament té la intenció de regular l´impacte generat per l´elevada demanda d
´estacionament a l´Hospitalet a l´estiu per l´activitat de platges.
I naltros diem: Per què no primer escolten les demandes, per exemple de l´Associació de comerços,
que fa anys que reclamen que s´habiliti el camp de futbol de l´Escola Mestral com a estacionament a l
´estiu?
Solucionarem la problemàtica de l´estacionament que es genera a l´estiu amb la implementació d
´aquestes zones, ERC pensem que NO.
Parleu de la millora de la sostenibilitat i de la millora en l´ordenació del poble però per naltros són
excuses, aquests mecanismes de zones blaves i mixtes són RECAPTATORIS purs i durs.
Però per aconseguir aquesta recaptació primer necessita d´una gran inversió: aquest sistema
d’estacionament suposa una inversió de 290.000€, només en els 23 parquímetres, a 7500€ cadascun,
la despesa puja a 172.000€ i segons l´estudi que ja va costar 18.000€, afirma que la inversió es
començarà a amortitzar als 10 anys. Per tant, ERC no apostaria per aquesta estratègia.
ERC defensa la gratuïtat de la zona blava més enllà de les dues hores ja que els nostres veïns i veïnes
ja paguen l´impost de circulació, i per tant hauríem de tenir la deferència d´aquells que paguen l´impost
amb els que no el paguen.
Dir també que si volem demostrar que treballem en pro de la sostenibilitat, els vehicles híbrids o
elèctrics haurien de tenir una bonificació més elevada que la que marca l´ordenança.
I per acabar la nostra intervenció volem dir que l´aposta turística per al nostre municipi que està fent l
´equip de govern és:
- zones blaves
- les segones residències s´equiparen als usuaris que venen a la platja un dia els quals no generen
beneficis , sense tenir en compte que també paguen impostos, però és clar, no voten aquí.
- un retard sistemàtic en l´arranjament de platges, a diferència dels municipis veïns que ja estan
preparats per al turisme.

Tot plegat, molt millorable."

Atès el dictamen de la comissió informativa de promoció econòmica del 25 de març de 2021.
Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de les Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/03, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del Govern local, i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decretlegislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de
Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC,1 de C's i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l'abstenció de
tres membres (2 de JxCaT i 1 de la CUP) i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1
d'ERC), ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal núm 17 reguladora de la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica a la via púlbica en determinades zones que s'adjunta com ANNEX 3
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des
del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província de Tarragona als efectes de
reclamacions i/o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de la Corporació. Exhaurit l'esmentat termini
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s' entendran aprovades definitivament les
modificacions de les ordenances sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra
del text modificat de les ordenances fiscals.
Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios
administratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva, d'acord
amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

Expedient 869/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'ordenança
fiscal núm 9 reguladora de la taxa de l'activitat publicitària (taxa senyalització vertical
direccional)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 3,
Abstencions: 3, Absents: 0

Per la Regidora Ma José Gómez es fa l´explicació del contingut de la modificació d'aquesta ordenança:
"Aquesta és una taxa que grava la utilització privativa del domini públic per l’ocupació de la publicitat de
la senyalització vertical direccional que fan els establiments d’allotjament, restaurants, farmàcies,
centres mèdics o serveis de taxi, entre d’altres.L’Ajuntament considera necessari i oportú modificar la
taxa fiscal amb la finalitat de compensar els ingressos amb les despeses per tal de garantir l’equilibri
econòmic, l'autonomia i la suficiència financera d’aquest servei prestat per l’ajuntament.A més a més, es
limitarà a un màxim de 5, les unitats publicitàries (lames) per establiment a partir de l’entrada en vigor
de la modificació de l’ordenança.En conseqüència, segons l’estudi tècnic-econòmic sobre els costos i
ingressos previsibles del servei es fixa la nova TAXA per l’ocupació de la publicitat de la senyalització
vertical direccional en un import de 50€ per lama."

Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant "El que implica la
modificació de la taxa d’activitat publicitària, és un augment del preu de les taxes de senyalització
vertical. Des del mes de març de l’any passat, hem vist com molts negocis s’han vist obligats a tancar, a
tenir horaris d’obertura i tancament molt estrictes, i perdre moltes hores de feina i capacitat de generar
ingressos. Creiem que ara no és el moment i que el que cal és donar-los tot el suport possible. Per tot
això votarem en CONTRA"
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es manifesta: "Per un costat donem targetes
moneder i per l’altre pugem el preu a la senyalització publicitària als negocis, sobretot del sector turístic,
i no endrecem les platges per als seus clients, una incongruència més d’aquest equip de govern. I no
hem parli de si aquest servei és o no és deficitari, que com a deficitari les empreses Llastres i Idetsa
se’n emporten el primer premi, i aquí segueixen."
Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 25 de març de 2021
Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de les Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/03, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del Govern local, i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decretlegislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de
Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l'abstenció de tres membres (2
de JxCaT i 1 del PP) i amb el vot en contra de tres membres (1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la
CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal núm 9 reguladora de la taxa de
l'activitat publicitària (taxa de senyalització vertical direccional) que s'adjunta com Annex 4
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des
del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província de Tarragona als efectes de
reclamacions i/o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de la Corporació. Exhaurit l'esmentat termini
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s' entendran aprovades definitivament les
modificacions de les ordenances sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra
del text modificat de les ordenances fiscals.
Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios
administratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva, d'acord
amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998

Expedient 983/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de les bases de
subvencions per al foment del teixit empresarial (tarjeta moneder fes-la rodar)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

Per la Regidora Ma José Gómez s'explica la modificació d'aquestes bases; “Les previsions de
recuperació econòmica van associades a l’evolució de la pandèmia i a les mesures que s’apliquen per
fer-hi front, les quals afecten negativament a diferents sectors econòmics com el turisme, el comerç,

activitats de bars i restaurants, allotjaments i altres serveis d’oci, cultura, esport i lleure.
Aquestes restriccions es basen en el cessament de l’activitat econòmica de les empreses per períodes
llargs; reduccions d’aforaments del locals; reduccions d’horaris d’obertura o restriccions de mobilitat de
la població que afecten principalment a les destinacions turístiques com la nostra.
Es per això, que l’ajuntament continuarà donant suport durant l’any 2021 als autònoms, a les micro i
petites empreses, aplicant mesures de reactivació econòmica per pal·liar els efectes negatius que en
l’economia local i en l’ocupació se deriven de la crisi sanitària de la covid19.
En el ple que celebrem avui es proposen modificacions que fan referència a 3 bases de subvencions.
En quant a la subvenció pel foment al teixit empresarial que ens pertoca, anomenada popularment
campanya “fes-la rodar”de la targeta moneder , destaquem les següents novetats:
1.-S’estableixen dues convocatòries, una pel primer semestre i una altra pel segon. En conseqüència,
l’ajuntament farà una important dotació pressupostària.
2.- També, s’augmenten les quanties dels ajuts destinats a les llars formades per una persona sola i a
les famílies monoparentals.
3.-A més a més, per tal de garantir una distribució més equitativa de l’ajut entre les empreses
beneficiàries, s’estableix que la facturació màxima per establiment i convocatòria serà de 12.000€.
4.-Amb la mateixa idea anterior, els usuaris de la targeta l’hauran d’utilitzar com a mínim en tres
establiments diferents.
5.- Les empreses que es poden adherir a la campanya son les que tenen el número del CNAE previst a
l’annex 1, que son les afectades per les restriccions per fer front a la pandèmia.
Però com a novetat, es podran beneficiar del consum que facin les famílies que es troben en una
situació més desafavorida, aquelles empreses que tenint la consideració de petit comerç, son
establiments d’alimentació o de béns de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques, establiments
de productes ortopèdics, i establiments de productes higiènics, tots ells figurant en l’annex II.
I finalment, es mantenen els dos tipus de targeta:
*Una destinada a famílies amb una renda familiaciada a l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya, que publica periodicament la Generalitat de Catalunya.. Aquestes famílies rebran l’ajut
íntegre:
Concretament rebran :
150€ si la llar està formada per una persona; (abans eren 100)
230€ si és una parella sense fills;
230€ per famílies monoparentals amb 1 fill; (abans eren 180)
260€ monoparentals amb més d’un fill; (abans eren 180)
320€ per parelles amb fills i d’altres.
*L’altra, la destinada a famílies que superin els límits de renda establerts. En aquest cas, la quantia de

l’ajut serà de
100€ si la llar està formada per una persona; (abans eren 50)
120€ si és una parella sense fills;
120€ per famílies monoparentals amb 1 fill;(abans eren 90)
140€ monoparentals amb més d’un fill;(abans eren 90)
160€ per parelles amb fills i d’altres.
En aquest cas, el 50% de la compra realitzada anirà a càrrec de la targeta, i l’altre 50% amb aportació
pròpia del beneficiari”
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es manifesta: Article 5 posa la
facturació màxima x establiment serà de 12.000 euros x convocatòria. Com es controla això? Perquè els
veïns/es anirem, als establiments a comprar i no sabem si aquell establiment a arribat al màxim de
facturació. Ens diran que no podem comprar allí ?
* Als dos últims Plens JxC vàrem demanar continuïtat de la targeta moneder, i vàrem apuntar unes
mancances, estem satisfetes que les nostres demandes s’hagin escoltat i ens alegrem d’haver contribuït
indirectament/directament en aquesta proposta"
Al que contesta la Regidora Ma José Gómez : "Les empreses adherides tenen un distintiu, una
pegatina. Si sobrepassen el límit haurien de despegar-la.
L’important d’aquesta mesura es garantir una distribució equitativa de l’ajut entre totes les empreses. Si
hi ha alguna empresa que sobrepassa aquest límit, nosaltres considerem que ja l’hem ajudada prou"
Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta: "Per mi està bé que es torni a
llançar una segona remesa de targetes moneder, s'ha de tenir en compte els tempos i el que no trobo
bé és que s'hagi limitat el topall a algun comerç".
Per la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP manifesta: "La proposta inicialment
presentada per l’equip de Govern ens sembla adient, tot i entendre que és posar taps conjunturals a una
crisi sistèmica.
Ingressos directes a les famílies, encara que només sigui per ajudar a sobrepassar com es pugui la
sotracada. Està clar, però, que aquestes ajudes son insostenibles en el temps, i el que cal és un
veritable canvi en el sistema que pugui fer que tothom pugui tenir per si mateix pa, sostre i treball. I aquí
sí que les institucions públiques han de jugar un paper fonamental. I aquest és el debat que el Govern
Municipal
Des del nostre grup municipal, com dèiem, entenem aquesta proposta com a necessària encara que
insuficient i millorable. I és en aquest sentit que pensem que amb els diners públics de l’Ajuntament cal
trobar l’equilibri entre el necessari suport als veïns i veïnes que més malament ho estant passant, amb
el foment del comerç local i de proximitat."
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es manifesta:Per un costat donem targetes
moneder i per l’altre pugem el preu a la senyalització publicitària als negocis, sobretot del sector turístic,
i no endrecem les platges per als seus clients, una incongruència més d’aquest equip de govern. I no
hem parli de si aquest servei és o no és deficitari, que com a deficitari les empreses Llastres i Idetsa
se’n emporten el primer premi, i aquí segueixen.
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es pregunta és com gestiona Idetsa la
protecció de dades?
Al que contesta l'Alcalde: "Hi ha una persona que te accés i controla aquestes dades. Es comprova
que les empreses tinguin tota la documentació necessària i actualitzada i que no existeixin deutes amb

l’Ajuntament. Si hi hagués cap deute, s’esmenta a la Junta de Govern i s’atorga un termini per esmenar
aquesta situació. Per l’empresari és una oportunitat per posar-se al dia de tota la normativa i
documentació que cal tenir en una empresa per treballar amb l’Ajuntament o amb qualsevol altra
administració, també passa el mateix amb els veïns ja que han de regularitzar situacions anòmales
abans de rebre una subvenció. Per descomptat totes les dades personals estan ben protegides"
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals
(articles 118 i següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 25 de març de 2021
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d’ERC, 1 de C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb l’abstenció del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de subvencions per al foment del
teixit empresarial del Municipi de Vandellòs i l’ Hospitalet de l’Infant (tarjeta moneder fes-la rodar) que s
´adjunta com ANNEX 5
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de la modificació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació
definitiva, d'acord amb l´article 112 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosadminsitrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció eoconòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Significant-se que serà Idetsa la que gestionara la tramitació d'aquestes
subvencions d'acord amb l'Ajuntament.

Expedient 986/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de les bases de
subvencions de contractacions de treballadors aturats
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 1,
Abstencions: 3, Absents: 0

Per la Regidora Ma José Gómez s'explica la modificació d'aquestes bases:"Aquestes subvencions
tenen la finalitat de fomentar la contractació de persones aturades empadronades al municipi per part
de les empreses locals mitjançant un ajut directe a sufragar el 100% dels costos de la seguretat social,
amb un màxim de 1.200€ per treballador i 4.000€ per empresa.
D’altra banda, al mes d’abril de l’any passat, com a mesura urgent de reactivació econòmica per fer
front a la crisis socioeconòmica derivada de la pandèmia, es va incloure com a nou criteri per rebre la
subvenció:
a) La reincorporació dels treballadors afectats pels ERTOs a causa del cessament temporal de l’activitat

econòmica motivat per l’estat d’alarma, o que l’empresa demostrés una reducció d’ingressos en més del
75%.
b) O bé, que es mantingués l’estructura salarial a pesar de les pèrdues.
Doncs bé, una important modificació que es proposa és reduir aquest percentatge del 75% a 25% dels
ingressos per poder beneficiar-se de l’ajut, per considerar que aquestes empreses poden tenir greus
problemes de solvència i liquiditat que poden afectar al manteniment del llocs de treball.
En aquest cas, es subvencionarà el 80% del costos de la seguretat social més un 5% addicional si té un
local de lloguer, o afectat per una hipoteca, o en concessió administrativa, amb un màxim de 5.000€.
Una altra modificació important és la que fa referència a la contractació de persones procedents d’una
“Acció d’Ocupació i Professionalització municipal”, anomenat anteriorment “Pla d’ocupació”.
Aquesta acció pretén inserir laboralment a les persones candidates a través d’un programa que inclou
formació a mida i orientació laboral durant la durada del contracte. Si aquestes obtenen el certificat
expedit per l’ajuntament que indica haver superat favorablement el procés, les empreses locals que les
contractin podran beneficiar-se de l’ajut amb una quantia màxima de 1.400€ per persona, corresponents
als costos de la seguretat social, amb un màxim de 5.000€ per empresa.
La quantia de l’ajut per tots els conceptes serà com a màxim de 10.000€."

Per la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP manifesta: "La proposta inicialment
presentada per l’equip de Govern ens sembla adient, tot i entendre que és posar taps conjunturals a una
crisi sistèmica.
Ingressos directes a les famílies, encara que només sigui per ajudar a sobrepassar com es pugui la
sotracada. Està clar, però, que aquestes ajudes son insostenibles en el temps, i el que cal és un
veritable canvi en el sistema que pugui fer que tothom pugui tenir per si mateix pa, sostre i treball. I aquí
sí que les institucions públiques han de jugar un paper fonamental. I aquest és el debat que el Govern
Municipal
Des del nostre grup municipal, com dèiem, entenem aquesta proposta com a necessària encara que
insuficient i millorable. I és en aquest sentit que pensem que amb els diners públics de l’Ajuntament cal
trobar l’equilibri entre el necessari suport als veïns i veïnes que més malament ho estant passant, amb
el foment del comerç local i de proximitat."
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:” No podem aprovar
aquesta ordenança perquè la trobem confusa, perquè no sabem com s’avaluaran els aspirants a trobar
un lloc de treball o a les empreses que rebran la subvenció. No sabem si ho faran tècnics en recursos
humans aliens a l’ajuntament o tot es cuinarà des de dins la casa.
Tampoc la podem aprovar perquè com queda escrit en el text serà la junta de govern qui decideixi en
última instància les subvencions, doncs bé des de el nostre grup no podem avalar la decisió de la junta
de govern, per tant votarem abstenció.”
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals
(articles 118 i següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 25 de març de 2021
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de nou membres (6 del PSC, 1 d’ERC, 1 de C’s i 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb l’abstenció
del membre de la CUP, i amb el vot en contra de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la FIC), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modifciació de les bases reguladores de subvencions de contractacions
de treballadors aturats que s´adjunta com ANNEX 6

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de la modificació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació
definitiva, d'acord amb l´article 112 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosadminsitrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció eoconòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Significant-se que serà Idetsa la que gestionara la tramitació d'aquestes
subvencions d'acord amb l'Ajuntament.

Expedient 984/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de les bases del
programa d'ajuts per al foment de l'autoempresa
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

Per la Regidora Ma José Gómez s'explica la modificació d'aquestes bases: "La finalitat d’aquesta
subvenció és el foment de l’emprenedoria de les persones desocupades. A més a més, a l’abril de l’any
anterior es van adaptar aquestes bases a la nova realitat socioeconòmica provocada pels efectes
negatius de la pandèmia. Per tant, a aquesta subvenció es podran acollir els autònoms o professionals
individuals que no tenen personal contractat i que es van veure obligades al cessament de la seva
activitat o bé, hagin vist reduït els seus ingressos en més d’un 75%.
Doncs bé, la modificació que es proposa és rebaixar fins al 25% la justificació de la reducció de
l’activitat per part dels autònoms per poder acollir-se al present ajut."
Per la Regidora Sara Barceló del grup municipal de la CUP manifesta: " Com ja hem expressat
anteriorment, creiem que són unes bases correctes i ben treballades, però insistim amb la poca
confiança que ens genera l'equip de govern és per això que votarem abstenció".

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals
(articles 118 i següents) així com l´ordenança general municipal de subvencions.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 25 de març de 2021
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d’ERC, 1 de C’s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb l’abstenció del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modifciació de les bases reguladores de subvencions del programa
d'ajuts per al foment de l'autoempresa que s´adjunta com ANNEX 7

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus
d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de la modificació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar recurs
contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació
definitiva, d'acord amb l´article 112 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosadminsitrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció eoconòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant. Significant-se que serà Idetsa la que gestionara la tramitació d'aquestes
subvencions d'acord amb l'Ajuntament.

Expedient 970/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup
municipal de la CUP per a la comunicació en l'àmbit turístic i la clarificació dels topònims del
Municipi
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 9,
Abstencions: 3, Absents: 0

Atès la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant utilitza la denominació de L’Hospitalet i la Vall de
Llors per a dur a terme la promoció turística del municipi, que es troba, un cop més, externalitzada.
Aquesta darrera denominació, La Vall de Lllors, no és un topònim, sinó una marca comercial, ja que no
respon a cap realitat històrica ni geogràfica. L’Ajuntament utilitza aquesta marca, suposem que gràcies a
la brillant idea d’alguna ment pensant, per evitar les suposades connotacions negatives que té el
topònim Vandellòs.
Parlem clar d’una vegada, si el municipi compta amb connotacions turístiques negatives la culpa no és
del topònim Vandellòs, sinó a causa de la presència de les centrals nuclears. Per tant, si es volen
eliminar aquestes connotacions negatives l’Ajuntament hauria d’actuar en la línia de promoure que el
tancament de la central nuclear Vandellòs-II es produeixi el més aviat possible. En lloc d’això, s’ha optat
per amagar el nom de Vandellòs, com si fos quelcom vergonyós, i utilitzar la marca comercial La Vall de
Llors per a referir-se a tots els nuclis d’interior del municipi, fet que suposa un menysteniment absolut i
una folklorització ridícula de les veïnes d’aquestes poblacions.
També resulta habitual la confusió relativa als topònims quan els mitjans de comunicació fan referència
a fets succeïts al municipi, fruit del desconeixement geogràfic, i de l’existència i localització dels diversos
nuclis de població. Malauradament, sembla que ens hi hàgim acostumat, i l’Ajuntament no fa
absolutament res per evitar-ho.
Proposta d’acord
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a:
1. Que finalitzi l’externalització relativa a l’àmbit de la comunicació i promoció turística i que aquesta
tasca sigui duta a terme directament pels empleats municipals; i que si aquest perfil no existeix, que es
creï la plaça i se’l contracti.
2. Que es deixi d'utilitzar la denominació La Vall de Llors i que es recuperi el nom oficial de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, així com la de tots els nuclis de població, a l’hora de promocionar el municipi en

l’àmbit turístic.
3. Que s’emplaci la central nuclear Vandellòs-II per tal que deixi d’utilitzar un nom que no li correspon i
que s’estudiïn possibles mesures legals en el cas que s’hi neguin.
4. Que una de les tasques de la persona o persones encarregades de la comunicació dins l'Ajuntament
sigui la de revisar totes aquelles notícies que tenen a veure amb el municipi i, que, quan hi hagi algun
error amb la localització dels fets, es posi en contacte amb el mitjà corresponent per a que s’adonin de
l’error i no es repeteixi."
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es manifesta: "La nostra abstenció ve
motivada perquè la moció que presenteu a ERC no ens queda clar l´objectiu ja que en el preàmbul
exposeu que l´Ajuntament hauria de promoure que el tancament de la CN fos el més aviat possible.
Per tant, en sembla que fer una moció que parla de la comunicació i de la clarificació de topònims per
enmascarar el debat real que voleu fer de Nuclears Si o Nuclears No, és manipular la informació i el
contingut real de la moció.
Si voleu fer un debat del tancament de la central per què no presenteu una moció al respecte, encara
que l´Ajuntament no té competències per tancar la Central.
Respecte al tema de la toponímia, la marca comercial de la Vall de Llors, si fem memòria es remunta al
govern de CIU sobre el 2005 quan la regidora Maite Boquera va imposar el canvi per amagar el nom de
Vandellòs ja que es relacionava directament amb la Central Nuclear. Per aquells temps ERC va liderar
la recollida de 500 signatures en contra de la Central Tèrmica, amb el regidor Ventura Sabaté al
capdavant.
I des de llavors ningú s´ha atrevit a canviar el nom.
ERC pensem que els veïns i veïnes de Vandellòs no s´identifiquen en cap cas amb aquest nom que s
´utilitza com a marca comercial. La gent de Vandellòs ens sentim orgullosos del nom del nostre poble i
que no ens agrada que s´oculti.
Per tant, com que la moció no prosperara, emplacem a l´equip de govern ha engegar un procés
participatiu perquè els veïns i veïnes dels nuclis d´interior puguin expressar la seva opinió al respecte."

Intervé la Regidora Elídia López manifestant:”Segurament l’error es va produir al moment de posar-li a
la nuclear el nom del poble tot i que amb el seu moment finals dels anys 60 al poble ho va agrair i,
majoritàriament, ho va veure amb molt bons ulls. Em consta que altres alcaldes han intentat no amb
molta fortuna canviar el nom de dita industria.
Vist ara, potser tampoc va ser molt encertada la marca turística que una ex regidora de turisme li va
posar, que estic segura que ho va fer amb tota la bona voluntat del mon, en el moment dels fets poques
persones hi van mostrar el desacord.
La veritat és que fer una promoció turística conjunta de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es bastant
complicat. Hem de dir, d’una vegada per totes, a les coses per el seu nom.
Però no entenc el per què aquesta promoció turística no es pot fer, com en d’altres municipis
d’anomenar els dos pobles amb el seu nom deixant enrere recels territorials que de res beneficien al
conjunt de la població i que des de l’àmbit institucional i polític no podem continuar fomentant. Som dos
pobles cada un amb el seu encant però és cert que diferents en alguns aspectes socials, culturals,
lingüístics, etc.
I també es cert que fins que no arribi una alcaldessa prou valenta per saber gestionar aquest tema
sense la por al rèdit electoral estarem amb la eterna discursió, I en relació a les errades de alguns
mitjans de comunicació, val a dir que els únics responsables son nosaltres per no voler des de dins
aclarir aquesta confusió territorial.
Per tant la fórmula que ens presenteu amb aquesta moció per a nosaltres tampoc és la correcta. “

Per la Regidora Ma José Gómez es fa la següent explicació de vot "1. EXTERNALITZACIÓ DEL
SERVEI DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ.
En primer lloc volem fer una correcció, el servei de promoció turística no està externalitzat, sí el de

cominicació.
La gestió externa de les xarxes socials de turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors ha estat,
sense cap mena de dubte, un encert. I ho diem a través de l’anàlisi, amb dades objectives, que
permeten quantificar aquesta feina que es porta fent des de fa anys.
A tall d’exemple, la pàgina de Facebook ,que es va crear l’any 2012, i tenia el juny del 2016, 2.970
seguidors, moment en què es va externalitzar el servei de xarxes socials. Ara mateix, la pàgina de
Facebook de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors té 13.570 seguidors, una xifra que la
posiciona com la cinquena marca turística de la demarcació de Tarragona només superada per Salou,
Tarragona, Montblanc i Cambrils.
Pel que fa a Instagram, tenim unes dades similars. L’estiu del 2016, el canal de L’Hospitalet de l’Infant i
la Vall de Llors només tenia 220 seguidors. Ara en són, quasi 6.200. Un increment del 2.700 % en
menys de 5 anys. Unes dades que ens situen per davant de municipis com Torredembarra, el Vendrell,
Vila-seca i La Pineda, o Valls, entre d’altres.
Amb l’externalització de les xarxes socials també s’ha creat un perfil de Twitter de Turisme que ja té 375
seguidors i un canal de You Tube que acumula més de 10.000 visualitzacions de vídeos del nostre
municipi.
Certament, si mirem el que fan els municipis competidors de la Costa Daurada, molts tenen la gestió de
les xarxes socials turístiques externalitzades. És el cas de: Mont-roig i Miami, Tarragona, o Salou, entre
d’altres... per tant, no és una anomalia ni un fet extraordinari, més aviat tot el contrari, ja que respon a
una voluntat d’aquests municipis per potenciar la professionalització d’aquest servei amb el treball
d’empreses especialitzades en comunicació i Màrqueting.
Les tasques d’aquest servei van més enllà, donant suport a la redacció i l’edició de continguts, com per
exemple la web de turisme, redaccionals per a revistes i reportatges, preparació de les campanyes
publicitàries, vídeos promocionals, etc.
D’altra banda, el fet que les xarxes socials estiguin externalitzades ens facilita la preparació i execució
de campanyes segmentades de comunicació a les mateixes xarxes socials que només es poden pagar
Amb targeta de crèdit i que, sense aquesta possibilitat, seria molt més difícil de fer des de l’Ajuntament.

2. CANVI MARCA TURÍSTICA
La marca “Turisme l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors” té el seu orìgen l’any 2004 quan es decideix
fusionar les dues marques turístiques existents:
Patronat de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i l’Almadrava i Patronat de Turisme de la Vall de Llors,
Masriudoms, Masboquera i Vandellòs.
És doncs una marca de creació força recent ja que només té 17 anys de vida.
En casos de destinacions de petits municipis com el nostre és convenient no canviar la marca moltes
vagades ja que tant el posicionament de la mateixa com el record que en puguin tenir la gent que l’ha
conegut a través d’alguna campanya de comunicació es pot veure afectat si es canvia el nom de la
destinació.
En aquest cas, per una qüestió pragmàtica, també es recomana no canviar el nom de la marca ja que
podria provocar confusió entre els possibles visitants als quals ja s’ha arribat anteriorment. Estem
parlant d’una feina de més de 15 anys per posicionar la marca l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors,
vinculada a uns determinats valors i atractius, que creiem que convé valorar.

D’altra banda, el nom de la Vall de Llors és una denominació associada a molts altres espais del
municipi com l’Escola Valdelors, l’AMPA Vall de Llorers, el Centre d’estudis de la Vall, l’oli la Vall de Llors
de la Cooperativa, l’Associació de restauradors i hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de llors,
etc...
Més enllà de la denominació, els darrers anys, tant pel que fa a les publicacions a les xarxes socials
com en les accions promocionals fetes en premsa especialitzada, s’ha potenciat de manera vehement la
promoció de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors com una destinació de mar i muntanya, amb una
gran riquesa litoral i d’interior. Una aposta estratègica que donar la màxima cobertura a tot el municipi i
els nuclis que en formen part, tant de costa com d’interior. Un relat de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de
Llors vinculat a valors transversals de la destinació com la calma, la natura, l’activitat esportiva, ja sigui
nàutica o de muntanya i el patrimoni cultural, entre d’altres. Un posicionament que fa anys que s’està
treballant i que, de mica en mica, ens està consolidant com una destinació turística atractiva en l’àmbit
de la Costa Daurada i que treballa per diferenciar-se notablement dels seus competidors"
També manifesta: Que aquesta regidora, quan va a les fires de promoció turística es presenta com a
regidora de l’ajuntament de Vamdellòs i l’Hospitalet de l’Infant, més enllà de la marca turística de la
destinació. Són coses direrntens. Per tant, dignificada, i molt.

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de promoció econòmica de 25 de març de 2021.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de nou membres (6 del PSC, 1 de la FIC, 1 de C's i 1 del
PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l
´abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1 d'ERC) i amb el vot favorable del membre de la
CUP, ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada presentada pel grup municipal de la CUP
ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Expedient 2463/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació de l’annex del Pla
estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per a l´exercici
de 2021.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, suposa un pas més en el procés
de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de
la transparència que, juntament amb la varietat d’instruments que s’articulen a la llei, redunda de forma
directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública
subvencional.
L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, estableix que els
òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol ens que proposin l’establiment de subvencions,
amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efecte que
es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i
les seves fonts de finançament.
A la seva vegada, la Disposició Final Primera de la llei esmentada estableix que l’esmenta’t article té
caràcter bàsic, resultant d’aplicació a totes les Administracions Públiques.
Per tant, en compliment de la norma esmentada, és necessari elaborar per l’Ajuntament un Pla
Estratègic de Subvencions, que tindrà caràcter previ a la concessió de les mateixes i una durada
plurianual. En el Pla Estratègic es contemplen les àrees i matèries a fomentar, així com els objectius i
efecte que es pretenen aconseguir amb l’atorgament de les subvencions i la seva font de finançament.
Vist l’informe emès per la Secretària Municipal.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:"Es tracta gairebé de les
mateixes subvencions de l’any passat i no inclouen cap variació que reconegui la situació d’emergència
ni el futur immediat de crisi social i econòmica.
Pensem que abans d’aprovar les subvencions de 2021 caldria debatre entre totes per tal de refer

estructuralment el sistema de subvencions atenent a la nova realitat que ens toca viure.
A més, el pla fa referència a l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions
aprovada per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en data 14 de desembre de 2011.
Pensem que abans d’aprovar aquest pla caldria també refer aquesta ordenança, de manera participada
i consensuada amb les entitats, i tenint en compte el nou paradigma socioeconòmic."
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es fa la següent explicació de vot: "Fent
la comparativa de les quantitats pressupostades inicialment per a cada entitat amb l´annex hi ha
algunes variacions a la baixa. Volíem saber si aquestes quantitats són les reals que percebran les
entitats? Ja sabem que algunes entitats no han pogut realitzar les activitats previstes a causa de la
pandèmia."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 25 de març de 2021
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d'ERC, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per al l’exercici 2021 que és del següent tenor literal:
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER AL EXERCICI 2021
_
2021 PREÀMBUL
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-, suposa un pas més en el
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la
Llei és el de la transparència que, juntament amb la varietat d’instruments que s’articulen a la llei,
redunda de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la
despesa pública subvencional.
L’article 8.1 LGS estableix que els òrgans de les Administracions Públiques o qualssevol ens que
proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un Pla
Estratègic de Subvencions els objectius i efecte que es pretén amb la seva aplicació, el termini
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament.
A la seva vegada, la Disposició Final Primera LGS disposa que l’esmentat article té caràcter
bàsic, resultant d’aplicació a totes les Administracions Públiques.
De conformitat amb allò disposat a l’article 11.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els
plans estratègics contindran previsions per a un període de vigència de tres anys, llevat que per
l’especial naturalesa del sector afectat, sigui convenient establir un pla estratègic de durada
diferent.
Declarada la constitucionalitat de l'esmentat article 8.1 LGS, mitjançant Sentència del TC de 4 de
juny de 2013; procedeix aplicar respecte a l’article esmentat la jurisprudència consolidada del
Tribunal Suprem (Sentències de 4 de desembre de 2012, de 26 de juny de 2012, de 28 de gener
de 2013, de EDJ 2013/6647 de 16 d’abril de 2013), que considera que el precepte esmentat té
caràcter bàsic i arriba a les següents conclusions:
-El Pla Estratègic té caràcter previ a l’establiment de qualsevol subvenció; i el precepte és
imperatiu i categòric, sent un requisit essencial i previ a la regulació de la subvenció, de tal forma
que requereix una formalització o instrumentalització externa.
-En tot cas, la concessió de subvencions ha de supeditar-se en tot cas al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària.
Per això, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aprova el Pla Estratègic de
Subvencions per al període 2021 l’articulat del qual figura a continuació.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
La concessió de subvencions per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant el
període 2020 s’ajustarà al que disposa l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de
Subvencions aprovada per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en data 14 de
desembre de 2011 (BOPTA 38 de 15 de febrer de 2012), i al present Pla Estratègic.
Article 2
La concessió de subvencions requerirà la inclusió prèvia de les consignacions corresponents en
els Pressupostos Municipals de cada any i l’aprovació de les Convocatòries que continguin les
bases reguladores de la seva concessió.
Article 3
La concessió de subvencions queda supeditada al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases
reguladores de la seva concessió s’acomodaran en tot moment als objectius esmentats.
Article 4
L’aprovació del present Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a
favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir cap indemnització o compensació en
cas que el Ple no es dugui a la pràctica en els seus propis termes.
Article 5
Són principis generals d’aquest Pla els següents:
-Publicitat i lliure concurrència mitjançant convocatòria prèvia en la qual es garanteixi
l’objectivitat, transparència, publicitat, concurrència i igualtat en la distribució de fons públics, això
sense perjudici de la possible concessió directa que, de conformitat amb allò establerta a la
norma aplicable, haurà de comptar amb la deguda consignació pressupostària prèvia.
-Concessió conforme a criteris objectius prèviament establerts a la convocatòria per tal de
garantir el coneixement previ dels mateixos pels potencials beneficiaris.
-Eficàcia en el compliment dels objectius marcats i eficiència en l’assignació de recursos públics,
havent-ne de justificar quantitativa i qualitativament.
-Control i anàlisi de l’adequació de les finalitats de les entitats sol·licitants als principis d’igualtat i
no discriminació en l’exercici de les activitats subvencionades.
CAPÍTOL II. BENEFICIARIS
Article 6
-Els programes de subvencions quedaran condicionats a l’existència de dotació pressupostària
adequada i suficient.
-Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions o concessions directes (convenis), haurà
d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos a les normes pressupostàries de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
-De forma prèvia a l’atorgament de les subvencions, hauran d’aprovar-se les normes o bases
reguladores de la concessió.
Article 7
L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de
fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució
de finalitats públiques atribuïdes a la competència local.

CAPÍTOL III.- OBJECTIUS, EFECTE I MATÈRIES EN LES QUALS S’ESTABLIRAN
SUBVENCIONS
Article 8
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà anualment subvencions, que podran
versar sobre les següents matèries:
1. Infantesa i joventut
2. Igualtat i Dona
3. Majors
4. Salut i Benestar Social
5. Cultura
6. Educació
7. Ocupació i inserció laboral
8. NTIC i inclusió de la ciutadania en la societat digital
9. Promoció Econòmica, dinamització empresarial i innovació
10. Esports
11. Urbanisme i Medi Ambient
12. Cooperació Internacional
13. Turisme

Article 9
Objectius: Infantesa i Joventut
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant el període de vigència del
present Pla, subvencionarà activitats i programes l’efecte dels quals tingui repercussió en:
-D’oci i temps lliure integradores i accessibles a tots / totes.
-Que promocionin valors de solidaritat, pau, tolerància, coeducació...
-Que fomentin la participació d’infants i joves en la vida associativa de les -organitzacions
juvenils.
-De caràcter lúdic-recreatives alternatives i saludables.
-De recolzament escolar.
Article 10
Objectiu: En matèria d’Igualtat i Dona.
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant la vigència del present Pla,
subvencionarà econòmicament programes i serveis l’efecte dels quals tingui repercussió en:
-Promoure la igualtat de drets entre dones i homes.
-Dissenyar i realitzar campanyes d’informació, sensibilització i prevenció de la violència de
gènere, fomentant la igualtat d’oportunitats.
-Facilitar la integració social i laboral de dones víctimes de violència de gènere.
-Atendre dones i els seus fills víctimes de violència de gènere.
-Desenvolupar programes per prevenir i eliminar les conductes de violència física i psicològica
cap a les dones en els homes violents.
-Promoure projectes per a la normalització respecte a l’homosexualitat, transsexualitat i
bisexualitat.
-Formar els professors, famílies i professionals en matèria d’igualtat.
Article 11
Objectiu: En matèria de Majors
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, durant el període de vigència del

present Pla, subvencionarà activitats i serveis l’efecte dels quals tingui repercussió en:
-Millorar la qualitat de vida de les persones majors assistint-les segons les seves necessitats.
-Fomentar i facilitar la participació de les persones majors en activitats lúdic – recreatives, sobre
tot d’aquelles que visquin soles o tinguin dificultats d’accés a aquestes activitats per motius de
mobilitat reduïda.
-Fomentar i facilitar espais de trobada inter generacional.
-Promoure la presència de les persones majors en els diferents moviments associatius, així com
la seva participació social al municipi.
Article 12
Objectiu: En matèria de Benestar Social
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions per a activitats, serveis i programes l’efecte dels quals tingui
repercussió en:
-L’atenció integral de persones i col·lectius en risc d’exclusió social.
-La integració social de persones immigrants.
-Atendre, acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones malaltes amb limitació d’autonomia,
així com a les seves famílies i persones cuidadores.
-Millorar la qualitat de vida, potenciar l’autonomia i facilitar la participació social de les persones amb
discapacitat, així com atendre les necessitats de les seves famílies i persones cuidadores.
Article 13
Objectiu: En matèria de Cultura
Efecte: l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions per a activitats, serveis i programes l’efecte dels quals tingui
repercussió en:
-Recolzar iniciatives culturals en l’àmbit del teatre, cinema, dansa, música...
-L’organització i realització d’activitats, tallers, ensenyaments i actes que contribueixin a la difusió
de la cultura tradicional, ètnica, folklòrica, ...
-La conservació, restauració o reparació del patrimoni històric local.
-La conservació i difusió dels valors ecològics del mitjà natural.
-Execució i promoció d’actes religiosos tradicionals a l’àmbit local.
-El desenvolupament d’activitats accessibles a tots els col·lectius.
-Actes que contribueixin al coneixement generalitzat de temes d’interès i actualitat.
Article 14
Objectiu: En matèria d’Educació
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de vigència
del present Pla, ajuts l’efecte dels quals tingui repercussió en:
-El desenvolupament d’activitats educatives i extraescolars de qualitat i accessibles a tots / totes.
-La posada en marxa de serveis educatius complementaris i integradors.
-El foment de la participació de pares i mares en les activitats dels centres escolars.
-L’assistència i participació de la comunitat escolar en actes culturals i visites a centres, museus i
llocs d’interès.
Article 15
Objectiu: En matèria d’Ocupació i inserció laboral
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
-Facilitar la incorporació al treball de col·lectius en situació d’atur i en risc d’exclusió social, a
través d’ajudes a la contractació (Ajudes Xec Ocupació).
-Promocionar l’ocupació de persones en situació de risc social en entitats sense ànim de lucre de
la ciutat.
-Desenvolupar accions d’orientació laboral, cerca i creació d’ocupació per a persones amb

dificultats objectives i subjectives de contractació.
Article 16
Objectiu: En matèria de Foment de les Noves Tecnologies de la informació i la comunicació NTIC-, i inclusió de la ciutadania en la societat digital (Promoció Econòmica i Ocupació).
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà establir, durant el període de
vigència del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
-La difusió, el coneixement i l’ús de les NTIC entre la ciutadania, pymes i micropymes.
-La difusió i ús dels serveis públics digitals.
Article 17
Objectiu: En Promoció Econòmica, dinamització empresarial i innovació (Promoció Econòmica i
Ocupació)
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
-La creació de noves empreses i l’autoocupació a través d’ajuts a la creació d’empreses (Ajuts
per al foment de l’ocupació autònoma).
-La dinamització del sector empresarial de la ciutat així com la millora de la qualitat dels serveis a
empreses instal·lades al municipi.
-L’impuls a la creació d’empreses innovadores i/o de base tecnològica
-El foment de la innovació a les empreses, l’estímul i l’acceleració de l’actitud emprenedora dels
joves en sectors innovadors i el foment de la cultura de la innovació i de la creativitat en la
ciutadania.
Article 18
Objectiu: En matèria d’Esports
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
-La impartició d’ensenyaments i tècniques esportives.
-La difusió i promoció entre la població infantil i juvenil dels valors esportius (companyonia, afany
de superació, respecte de l’adversari, etc.).
-La participació d’equips locals en competicions federades.
-L’organització i desenvolupament d’esdeveniments esportius de gran nivell competitiu.
-La participació en competicions esportives d’alt nivell.
-Organització i/o desenvolupament d’activitats esportives:
a) tradicionals
b) de caràcter lúdic o de salut
c) de caràcter popular.
Article 19
Objectiu: En matèria d’Urbanisme i Medi Ambient
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
-Col·laborar a la realització d'actuacions que comportin una millora funcional i estètica de les
façanes o que representin
-Col·laborar a la realització d'actuacions que comportin una millora funcional i estructural de la
impermeabilització d'edificis o habitatges
-Desenvolupar accions de sensibilització i informació sobre el medi ambient, especialment pel
que fa a les vies pecuàries i resta de camins, els rierols i zones humides, els parcs i jardins,
l’arbrat viari, els residus, l’agricultura ecològica, l’ús eficient de l’aigua i l’energia i qualsevol altre
que tingui relació amb l’Agenda 21 local.
-Realitzar projectes que millorin el medi ambient del nostre municipi, tant urbà com rural, tals
com repoblacions i plantacions populars, control de colònies felines, agricultura ecològica,
compostatge de residus, ús de la bicicleta com transport sostenible, i qualsevol altre que tingui

relació amb l’Agenda 21 local.
Article 20
Objectiu: En matèria de Cooperació Internacional
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
-Millorar la qualitat de vida de pobles i països en vies de desenvolupament, segons l’Índex de
Desenvolupament Humà que elabora cada any el Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD).
-Prestar atenció a l’educació per al desenvolupament i sensibilització de la ciutadania sobre les
causes i conseqüències de la desigualtat econòmica i d’oportunitats entre el Nord i el Sud.
-Apostar per la coordinació amb altres administracions i entitats, mitjançant el finançament
conjunt de projectes.
-La promoció i defensa dels Drets Humans.
-L’assistència humanitària a persones víctimes de catàstrofes naturals i conflictes armats.
-Fomentar el diàleg intercultural.
Article 21
Objectiu: En matèria de Turisme
Efecte: L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant establirà, durant el període de vigència
del present Pla, subvencions l’efecte de les quals tingui repercussió en:
-Col·laboració en el programa anual d'activitats de promoció turística d’associacions, entitats i
administracions públiques.
-Recolzament a universitats per tal de contribuir en la promoció del mateix i la ciutat, donar
suport als congressos organitzats en ell i contribuir a la creació de beques formatives.
-Recolzament a esportistes locals que contribueixen a difondre la imatge del nostre municipi a
les diverses competicions en les quals participen.
CAPÍTOL IV. FINANÇAMENT
Article 22
El finançament de les subvencions que concedeixi l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant es durà a terme amb fons propis, amb càrrec al Capítol IV dels Pressupostos de
Despeses Municipals dels exercicis corresponents.
Els costos previsibles per atendre les previsions del present Pla per a cada exercici es
determinaran en els pressupostos del corresponent any.
Amb caràcter general, per a tot tipus de subvencions que es concedeixin per l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el termini de desenvolupament d’aquestes actuacions serà
sempre anual, sense perjudici d’aquelles activitats que es consolidin en el temps, o l’actuació de
les quals necessiti un termini major a l’exercici anual, cas en el qual hauran de seguir
complimentant anualment els requisits que estableix l’ordenança.
CAPÍTOL V. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA
Article 23
Anualment es posarà a disposició de la Junta de Govern Local i de la Comissió d’Hisenda un
resum objectiu dels resultats de l’acció subvencionadora municipal.
Article 24
El control financer dels programes subvencionats està encomanat a la Intervenció General
Municipal, que al respecte analitzarà les dates reals de pagament dels imports subvencionats en
relació amb les dates previstes en cada expedient, així com els mitjans de pagament utilitzats i la
correcta justificació dels extrems requerits a cada beneficiari per a l’obtenció de la subvenció.

La Intervenció General podrà elaborar els models de justificació de subvencions que facilitin la
fiscalització de les mateixes.
CAPÍTOL VI. LÍNIES D’ACTUACIÓ SECTORIAL
S’acompanya annex que ordena les subvencions previstes pressupostàriament per Línies a l’any
2019, segons el seu objecte, sota els següents criteris:
LÍNIA: Es detalla a la Línia, de les possibles previstes al present Pla Estratègic, a la que
correspon la subvenció atorgada
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
Especifica la concreta aplicació del pressupost sobre la que s’aplica el càrrec de la despesa
provinent de la subvenció
IMPORT:
Detalla la consignació pressupostària habilitada per cada subvenció
OBJECTIU:
Descriu la finalitat buscada amb l’atorgament de cada ajut
BENEFICIARIS:
Persones físiques o jurídiques amb dret a cobrament de cada línia de subvenció, tant amb
caràcter nominatiu com pel sistema de concurrència competitiva
TERMINI ACTIVITAT:
Durada de la concreta actuació a la que resta vinculada el finançament
ÀREA GESTORA:
Regidoria Municipal de la qual depèn la línia concreta de subvenció
PROCEDIMENT:
Règim de concessió
AVALUACIÓ:
Règim respecte el qual es determinarà la concessió o denegació del finançament per part de
l’Ajuntament (Mode de Justificació)

ANNEX.- Memòria explicativa. Fitxes
Aquest Annex serà modificat, si s’escau, durant la resta d’anys de
vigència del Pla Estratègic, amb les actualitzacions que es vagin
realitzant als respectius pressupostos municipals:
LÍNIA 1.- INFANTESA I JOVENTUT
APORTACIÓ ENTITATS
LÍNIA

1. INFANTESA I JOVENTUT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

17/337/48000/01

IMPORT

14.000,00 €

OBJECTIU
BENEFICIARI

Realització d'activitats d'entitats de l'àmbit
juvenil
Entitats juvenils del municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Joventut

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa

LÍNIA 2.- IGUALTAT I DONA
ENTITAT LES VIOLETES
LÍNIA

2. IGUALTAT I DONA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

16/312/48004

IMPORT

1.000,00 €

OBJECTIU

Realització d'activitats de la entitat

BENEFICIARI

Entitat les Violetes

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Salud

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativ

LÍNIA 4- SALUT I BENESTAR SOCIAL
CONVENI METGE VANDELLÒS
LÍNIA

4.Salut i Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

21/312/48004 01

IMPORT

BENEFICIARI

17.369,58 €
Col·laboració en les despeses d’ampliació
horària del servei mèdic a Vandellòs
Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Salut

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Directa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

OBJECTIU

SUBVENCIÓ SERVEIS FUNERARIS
LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/164/48000/01

IMPORT
OBJECTIU

3.000,00 €
Col·laboració en les despeses funeràries
dels veïns del municipi.

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa
SUBVENCIÓ ENTITATS

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48001

IMPORT
OBJECTIU

30.000,00 €
Col·laboració amb Entitats de caire social en
el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Associacions de Jubilats del Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

LÍNIA

ATENCIONS BENÈFIQUES I
ASSISTENCIALS
4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48000/01

IMPORT

BENEFICIARI

50.000,00 €
Atendre necessitats socials derivades de
situacions d'urgència social sobrevingudes i
del COVID-19
Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

OBJECTIU

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concessió Directa.

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social

LÍNIA

ASSISTÈNCIA PERSONES CENTRE DE
DIA
4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48002/01

IMPORT

10.000,00 €

OBJECTIU

Atendre necessitats socials d'accés als
serveis públics d’atenció a la gent gran

BENEFICIARI
TERMINI ACTIVITAT
ÀREA GESTORA
RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Persones siques
Exercici pressupostari
Benestar Social
Concessió Directa
Regidoria Benestar Social
ASSISTÈNCIA PERSONES RESIDÈNCIA

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48003/01

IMPORT

45.000,00 €

OBJECTIU

Atendre necessitats socials

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concessió Directa

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social
CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/48004/01

IMPORT

20.000,00 €

OBJECTIU

Atendre necessitats socials

BENEFICIARI

Càritas Diocesana de Tortosa

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concessió Directa

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social
SERVEI DE PODOLOGIA

LÍNIA

4. Benestar Social

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

12/231/47200/01

IMPORT

BENEFICIARI

1.700,00 €
Mantenir la mobilitat, autonomia, bon estat
de salut, higiene i benestar de les persones
majors de 65 anys del municipi
Clínica Podològica Laia Alió

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Benestar Social

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concessió Directa.

AVALUACIÓ

Regidoria Benestar Social

OBJECTIU

LÍNIA 5- CULTURA
CONVENI CORNER DIPUTACIÓ
LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/432/46100/01

IMPORT

9.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual
d’activitats
promogudes per l’Agència Catalana de
Turisme i per una campanya de publicitat
del Patronat de Turisme
Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona
Exercici pressupostari

BENEFICIARI
TERMINI ACTIVITAT
ÀREA GESTORA
RÈGIM DE CONCESSIÓ

Turisme
Subvenció nominativa prevista
obligatòriament la pressupost

AVALUACIÓ

LÍNIA

Presentació documentació justificativa de
les despeses
SUBVENCIÓ CENTRE CULTURAL
ESPORTIU I RECREATIU DE VANDELLOS
(CCERV)
5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/338/48001

IMPORT

45.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual
d'activitats de l'entitat

BENEFICIARI

CCERV

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Festes
Subvenció nominativa prevista
obligatòriament la pressupost

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de
les despeses
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ FIRA D'ABRIL

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/338/48003

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual
d'activitats de l'entitat

BENEFICIARI

Associació Fira d'Abril

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Turisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa prevista
obligatòriament el pressupost

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de
les despeses

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/432/48003

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració en el programa anual
d'activitats de l'entitat

BENEFICIARI

Associació Restauradors

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Turisme

ASSOCIACIÓ RESTAURADORS

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Subvenció nominativa prevista
obligatòriament la pressupost
Presentació documentació justificativa de
les despeses

LÍNIA 6.- EDUCACIÓ
SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT
LÍNIA

6. EDUCACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48001

IMPORT
OBJECTIU

90.000,00 €
Col·laboració en les despeses generades en
la compra de llibres de text

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa
CONVENI INS BERENGUER ENTENÇA

LÍNIA

6. EDUCACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/78000

IMPORT

3.200,00 €

OBJECTIU

Col·laboració inversions segons Conveni

BENEFICIARI

INS Compte de Rius

TERMINI ACTIVITAT
ÀREA GESTORA

Exercici Pressupostari amb especialitat curs
escolar
Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa
segons Conveni

LÍNIA

6. EDUCACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48003

IMPORT
OBJECTIU

6.000,00 €
Col·laboració estudiants que necessiten
desplaçar-se for del municipi

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari amb especialitat curs
escolar
Ensenyament

AJUTS A ESTUDIS

ÀREA GESTORA

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència Competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

LÍNIA

SUBVENCIONS CURSOS CATALÀ I
ESCOLA ADULTS
5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48000

IMPORT
OBJECTIU

1.500,00 €
Col·laboració en les despeses generades
pels matriculats als cursos

BENEFICIARI

Persones físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de
les despeses
SUBVENCIÓ AMPA VALDELORS

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48004

IMPORT

5.000,00 €

OBJECTIU
BENEFICIARI

Col·laboració en el programa anual
d'activitats
AMPES Vandellòs

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de
les despeses
SUBEVNCIÓ AMPA INS BERENGUER

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48005

IMPORT

6.000,00 €

OBJECTIU
BENEFICIARI

Col·laboració amb el programa anual
d'activitats
AMPES Hospitalet del Infant

TERMINI ACTIVITAT
ÀREA GESTORA

Exercici pressupostari
Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de
les despeses
SUBVENCIO AMPA LLASTRES (ESCOLA
MESTRAL)

LÍNIA

5. CULTURA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

15/326/48006

IMPORT

7.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

AMPES Hospitalet del Infant

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Ensenyament

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de les
despeses

LÍNIA 7.- OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

LÍNIA

AJUTS CONTRACTACIÓ PERSONAL EN
ATUR
7. OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

22/241/47000/01

IMPORT

20.000,00 €

OBJECTIU

BENEFICIARI

Realització del programa d’ajuts a les
empreses per la contractació de
treballadors aturats del municipi
Empresaris individuals i petites empreses
amb domicili social al municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa
AJUTS NOVA EMPRESA. CONTRACTACIÓ

LÍNIA

7. OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

22/241/47001/01

IMPORT

5.000,00 €

OBJECTIU

Reinserció social-laboral mitjançant la
creació del propi lloc de treball

BENEFICIARI

Persones Físiques

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Concurrència competitiva
Presentació de documentació justificativa
de la despesa

LÍNIA 9.- PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ EMPRESARIALS I

INNOVACIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

SUBVENCIONS FOMENT COMPETITIVITAT
DEL COMERÇ
9. PROMOCIÓ ECONÒMICA DINAMITZACIÓ
EMPRESARIAL I INNOVADORS
21/4311/48001/01

IMPORT

2.000,00 €

OBJECTIU

Impulsar la implantació o renovació de la
imatge exterior dels comerços i aconseguir
increment en l'ús de la llengua catalna

BENEFICIARI

Persones físiques o jurídiques titulars d'un
establiment comercial al Municipi, inclòs
dins d’un dels epígrafs de l’IAE

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Comerç

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Concurrència competitiva
Presentació documentació justificativa de la
despesa

LÍNIA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

SUBVENCIÓ IMPLANTACIÓ EMPRESES
(INNOVADORS)
9. PROMOCIÓ ECONÒMICA DINAMITZACIÓ
EMPRESARIAL I INNOVADORS
22/433/48000/01

IMPORT

18.000,00 €

OBJECTIU

Incentivar i reactivar l'activitat econòmica i
l'ocupació.
Nous emprenedors

BENEFICIARI

Empresaris individuals i petites empreses
amb domicili social al Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Comerç

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Concurrència competitiva
Presentació documentació justificativa de la
despesa

LÍNIA

SUBVENCIONS ALT IMPACTE
LÍNIA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA DINAMITZACIÓ
EMPRESARIAL I INNOVADORS
22/433/48001/01

IMPORT

9.500,00 €

OBJECTIU

Incentivar i reactivar l'activitat econòmica i
l'ocupació

BENEFICIARI

Empreses

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Comerç

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Concurrència competitiva
Presentació documentació justificativa de la
despesa

SUBVENCIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

LÍNIA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DINAMITZACIÓ
EMPRESARIAL I
INNOVADORS
22/433/48001/01

TERMINI ACTIVITAT

5.000,00 €
Implantar projectes innovadors i noves
activitats al municipi per permetre un nou
posicionament exemplar en matèria de
sostenibilitat mediambiental dins un model
de transició energètica des de l’àmbit local
Empreses, els autònoms i conciutadans que
realitzin i tinguin establert el seu domicili
fiscal al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant
Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Comerç

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

IMPORT

OBJECTIU

BENEFICIARI

LÍNIA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL
TEIXIT EMPRESARIAL
9. PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DINAMITZACIÓ
EMPRESARIAL I
INNOVADORS
22/433/48003/01

TERMINI ACTIVITAT

1.000,00 €
Fomentar el consum de la ciutadania dins
del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant en activitats local productives que
han
estat
obligades
al
cessament
d’activitat per estats d’alarma pandèmics
Persones físiques i llars de convivència amb
residència efectiva i empadronades al
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant
Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concessió Directa
Presentació documentació jus ﬁca va de la
despesa

IMPORT

OBJECTIU

BENEFICIARI

AVALUACIÓ

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ COMERCIANTS

LÍNIA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

9. PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DINAMITZACIÓ
EMPRESARIAL I
INNOVADORS
21/4311/48000

IMPORT

5.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb l’associació
programa anual d’activitats

BENEFICIARI

Associació de comerciants

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Comerç

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nomina va
Presentació documentació jus ﬁca va de la
despesa

AVALUACIÓ

LÍNIA

en

el

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ EMPRESARIS
(ADE)
9. PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVADORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

21/463/48000

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb l’Associació en el
programa anual d'activitats

TERMINI ACTIVITAT

Associació Empresaris Industrials i de
Serveis
Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa
Presentació documentació justificativa de la
despesa

BENEFICIARI

AVALUACIÓ

LÍNIA

SUBVENCIÓ RECUPERACIÓ I
comercialització DE PRODUCTE AGRARI
I FORESTAL
9. PROMOCIÓ ECONÒMICA,
DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL I
INNOVADORS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

22/414/48000

IMPORT

TERMINI ACTIVITAT

8.000,00 €
Producció i venda de proximitat dels
productes agroalimentaris o productes
“KM0”
Persona titular de l'explotació agrària
( Titular de la Declaració Única Agrària
DUN), responsables d’explotacions agràries,
empresaris individuals, petites empreses ja
existents i petites empreses de nova creació
que realitzin activitats en el sector
agroalimentari, establert el seu domicili
social al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant
Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Promoció Econòmica

OBJECTIU

BENEFICIARI

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Concurrència Competitiva
Presentació documentació justificativa de la
despesa

LÍNIA 10.- ESPORTS
APORTACIÓ ENTITATS ESPORTIVES
LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48000/01

IMPORT

208.000,00 €

OBJECTIU

Desenvolupament de les activitats esportives i ús
de les instal·lacions

BENEFICIARI

Entitats, clubs i associacions del Municipi

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Concurrència competitiva
Presentació documentació justificativa de la
despesa
SUBVENCIÓ CCERV CURSES DE MONTANYA
(VANDEKAMES I LA PORTELLA-ULTRA)

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48001 i 13/341/48004

IMPORT

5.000 €+ 7.000 €

OBJECTIU

ALTRES

BENEFICIARI

CCERV

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Subvenció nominativa
Presentació documentació justificativa de la
despesa
CLUB NÀUTIC

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48002

IMPORT

12.500,00€

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d’activitats

BENEFICIARI

Club Nàutic

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

CONVENI CLUB FUTBOL SALA VANDELLÒS
LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48003

IMPORT

17.000,00€

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Club Futbol Vandellòs

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ
AVALUACIÓ

Subvenció nominativa
Presentació documentació justificativa de la
despesa

ESTACIÓ NÀUTICA
LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

20/432/48000

IMPORT

9.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual
d'activitats

BENEFICIARI

Estació Nàutica

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Turisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa
segons Conveni

CLUB ESPORTIU HOSPITALET
LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48005

IMPORT

22.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual
d'activitats

BENEFICIARI

Club Esportiu Hospitalet

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports en col·laboració amb Llastres
Municipals SLU

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa
segons Conveni

CENTRE EXCURSIONISTA SERRES DE
MESTRAL
LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48003

IMPORT

3.000,00 €

OBJECTIU

Col·laboració amb el programa anual d'activitats

BENEFICIARI

Centre Excursionista Terres de Mestral

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa segons
Conveni

FUTBOL BASE HOSPITALET DE L'INFANT
LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48007

IMPORT

10.000,00 €

OBJECTIU
BENEFICIARI
TERMINI ACTIVITAT

Foment de la pràctica esportiva del futbol
(categoria 4a catalana)
CLUB FUTBOL BASE HOSPITALET DE
L'INFANT
Exercici Pressupostar

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa
CONVENI PENYA BARÇA

LÍNIA

10. ESPORTS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/341/48008

IMPORT

4.700,00 €

OBJECTIU

Foment de la pràctica esportiva del futbol

BENEFICIARI

PENYA BARÇA L’HOSPITALET DE L’INFANT

TERMINI ACTIVITAT

Exercici Pressupostari

ÀREA GESTORA

Esports

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció Nominativa
Presentació documentació justificativa de la
despesa

AVALUACIÓ

LÍNIA 11 – URBANISME I MEDI AMBIENT
SUBVENCIÓ AVPCH
LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

13/135/48000

IMPORT
OBJECTIU
BENEFICIARI
TERMINI ACTIVITAT
ÀREA GESTORA

5.000,00 €
Desenvolupament de les activitats esportives i ús
de les instal·lacions
Entitats, clubs i associacions del Municipi
Exercici pressupostari
Esports amb la col·laboració amb Llastres Serveis
Municipals, SLU

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

SUBVENCIÓ CONSTRUCCIONS
LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

41/1522/48000

IMPORT

5.000,00 €
Col·laboració a la realització d'actuacions que
comportin una millora en l'estètica de les façanes

OBJECTIU

o que representin una millora funcional i
estructural de la impermeabilització d'edificis o
habitatges

BENEFICIARI

Propietaris d'immobles

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Urbanisme

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Concurrència competitiva

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

SUBVENCIÓ ADF
LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

18/1721/48000

IMPORT

BENEFICIARI

12.000,00 €
Col·laboració a la realització del
programa anual d'activitats de
l'associació
Associació de defensa forestal

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Protecció Civil

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa

AVALUACIÓ

Presentació documentació justificativa de la
despesa

OBJECTIU

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PAISATGES
VIUS
LÍNIA

11. URBANISME I MEDI AMBIENT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

16/311/48001

IMPORT

2.500,00 €

OBJECTIU

Preservació del Medi Ambient local

BENEFICIARI

Associació de Paisatges Vius

TERMINI ACTIVITAT

Exercici pressupostari

ÀREA GESTORA

Protecció Civil

RÈGIM DE CONCESSIÓ

Subvenció nominativa
Presentació documentació justificativa de la
despesa

AVALUACIÓ

TRANSFERÈNCIES A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’ENS LOCAL

4100
0

326

15

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR
D'INFANTS

740.000,00
€

4100
1

326

15

PATRONAT MUNICIPAL DE L’ESCOLA DE
MÚSICA

394.000,00
€

4120
0

491

11

PATRONAT MUNICIPAL DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ

364.506,62
€

TRANSFERÈNCIES A L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT
15/326/42300

UNED

65.897,00 €

TRANSFERÈNCIES A ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE
L'ENTITAT LOCAL

4490
0

340

13

APORTACIÓ LLASTRES
SERVEIS MUNICIPALS S.L.

4490
1

340

13

PLA ESPORT A L'ESCOLA

4490
1

433

22

APORTACIÓ IDETSA

4490
2

433

22

IDETSA – MILLORA DE
PROTECCIÓ DE CULTIUS
AGRÍCOLES

TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

750.000,00 €
52.764,00 €
406.000,00 €

8.000,00 €

4621
0

932

31

A AJUNTAMENTS

82.000,00 €

4630
0

943

10

APORTACIONS A MIDIT

77.454,26 €

4650
0

231

12

APORTACIONS
CONSELL COMARCAL

46.000,00 €

4650
0

326

15

APORTACIONS
CONSELL COMARCAL

28.000,00 €

4650
0

341

13

CONVENI CONSELL ESPORTIU
DEL BAIX CAMP (FINS ARA
«APORTACIONS
CONSELL COMARCAL»)

2.000,00 €

A ENTITATS QUE AGRUPIN
MUNICIPIS: AMAC,FMC,ACM,
COMUN i ASOCIACION NACIONAL
DE MUNICIPIOS CON INSTALAC. DE
ENERGIAS RENOVABLES I FEMP
(REVISAR ATÈS QUE VOLEN
46600

4670
0

943

10

326

15

REACTIVAR LA FEMP I FA 4 O 5
ANYS QUE NO PASSEN
QUOTES>)
CONVENI CONSORCI
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

33.000,00 €

25.000,00 €

TRANSFERÈNCIES A GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

48000

912

3
1

ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 10.687,00 €

TRANSFERÈNCIES DERIVADES DE CONCESSIONS I QUOTES

160

40

LIQUIDACIÓ
CONCESSIÓ
CLAVEGUERAM

47200

161

40

LIQUIDACIÓ CONCESSIÓ
AIGUA POTABLE

47900

132

32

QUOTA GALERIA TIR

47200

4.000,00 €

5.000,00 €
500,00 €

47900

920

10

QUOTA CLUB NÀUTIC

47900

4412

31

SUBVENCIÓ TAXI

47900

920

10

QUOTA SOCI
COOPERATIVA AGRÍCOLA

48000

3322

14

QUOTA ASF

100,00 €
1.000,00 €
50,00 €
120,00 €

Expedient 734/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, del pla pressupostari a mig termini per al
període de 2022 - 2024.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 3, Abstencions:
3, Absents: 0

El Regidor Frederic Escoda explica el contingut del Pla Pressupostari a mitjà termini d'aquest
Ajuntament corresponent al període 2022-2024 elaborat de conformitat amb el que es disposa en
l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
Vist el contingut de l'informe de l'Interventor municipal, de data 16 de març de 2021 (núm 100-221)
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data 16 de març de 2021
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta, en relació amb allò que s'ha fixat
en el 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: "És un protocol que
l’Ajuntament ha de fer per preveure a 3 anys vista i ho ha de notificar al Estado, conforme compliran
totes les previsions i limitacions.
Es demostra una vegada més la manca de diàleg amb l’oposició i amb els agents socials i econòmics
del municipi, per encarar els reptes que tenim com a municipi i com a societat"
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifesta: "El nostre vot és en contra
perquè no estem d´acord en ni en l´estratègia, ni en la planificació ni en la gestió que està duent a terme
l´equip de govern i que comprometra al futur equip de govern en la següent legislatura.
En el capítol 6 el qual fa referència a les inversions, com ja ens van explicar quan ens van presentar el
pressupost. Presenten projectes bianuals dels quals ja fa més de 8 anys que afirmen que els duran a
terme, és el cas de la Residència d´avis, costa 8 anys fer una residència?? O la caserna ? i l
´equipament esportiu de la Porrassa ja estaria més que amortitzat tenint en compte els anys que fa que
es paguen els 45.000 de concessió del camp de l´Arenal, concessió que volem recordar ja està
finalitzada. I no ens serveix l´argument que fan servir per justificar la ineficàcia quan diuen que la causa
del retard és perquè depèn d´altres administracions. Som conscients que en el tema de l´Aulari va
costar que el departament signés el conveni però en els altres projectes no ha estat així.

Tres legislatures governant i arrossegant els mateixos projectes que encara estan per començar.
I per finalitzar, calia implementar l´impost de la plusvàlua quan representarà un 0.31% del pressupost
total del nostre Ajuntament. ERC pensem que ara no calia.
El que cal és treballar intensament pel bé del municipi."
Intervé l'Alcalde manifestant: " Pensem que tots treballem pel bé del municipi i tots tenim
plantejaments i programes electorals que complir i de vegades les actuacions es demoren més del
desitjat. Si es te la voluntat de governar s’ha de tenir coneixement de la realitat administrativa del país.
Quan es realitzen modificacions urbanístiques no es podem complir d’avui per demà, ja que hi ha uns
requeriment i uns tràmits que s’han de complir i que fan que l’Administració sigui lenta, però molts
endarreriments no son imputables a l’Ajuntament
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 25 de març de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l'abstenció de tres membres (2
de JxCAT i 1 del PP) i amb el vot en contra de tres membres (1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la
CUP), ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla Pressupostari a mitjà termini elaborat per aquesta Entitat Local que servirà de
base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat.
SEGON. Remetre el Pla Pressupostari a mig termini de l'Ajuntament al Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte

Expedient 494/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'ordenança
fiscal núm 12, de la taxa de llicències d´obertura d'activitats i instal.lacions
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0,
Abstencions: 3, Absents: 0

Atès que és necessari adaptar l'ordenança fiscal núm 12, reguladora de la taxa de les llicències d
´obertura d'activitats i instal.lacions a la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica, així com
també l'adaptació d'aquesta ordenança a l'article 37 de la Llei 11/2019, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives .

Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 25 de març de 2021
Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de les Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/03, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del Govern local, i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decretlegislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de
Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de C's i 1 del
PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb
l'abstenció de tres membres (1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm 12, reguladora de la taxa de llicències

d'obertura d'activitats i instal.lacions amb les següens especificacions:
1.Incorporar la taxa pels règims d’intervenció municipal de comunicació. Diferenciant, comunicació amb
certificat tècnic i comunicació amb certificat i projecte tècnic amb els següents imports;
Grup

Tarifa bàsica
(€/m²)

Quota mínima Quota
(€)

màxima

Comunicació prèvia amb certificat i projecte tècnic (llei
18/2020)

4

200

600

Comunicació prèvia amb certificat tècnic (llei 18/2020)

3

100

400

2.Eliminar el paràgraf de la bonificació de canvi de titularitat intervivos o mortis causa.
3.Incorporar un paràgraf sobre l’extinció dels efectes de comunicacions, declaracions responsables i/o
llicències d’activitats si per causa justificada no haguessin obert i/o iniciat la seva activitat.
4.Incorporar una disposició addicional relativa a la modificació automàtica dels preceptes de l’ordenança
en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals.
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des
del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província de Tarragona als efectes de
reclamacions i/o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de la Corporació. Exhaurit l'esmentat termini
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s' entendran aprovades definitivament les
modificacions de les ordenances sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra
del text modificat de les ordenances fiscals.
Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios
administratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva, d'acord
amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

Expedient 1354/2020. Donar compte de l'expedient d'execució trimestral del 4rt trimestre de 2020
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 810/2021. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020 del Patronat
municipal de Mitjans de comunicació

Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentime
nt

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 280/2021. Donar compte de l'expedient de morositat i PMP de l'Ajuntament i dels
Patronats del 4rt trimestre 2020
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentimen
t

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

Expedient 1005/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 19 de gener al 19 de març del
2021
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat dels decrets de l'Alcaldia del 19 de gener al 19 de març de 2021 (ambdós
inclosos) que comprenen els números del 61 al 181.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Expedient 645/2020. Estudi i aprovació de l'expedient de replantejament de la linia de delimitació
entre aquest terme municipal i el de Tivissa d'acord amb l'expedient incoat per part de la Direcció
General d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

Atès l´expedient obrant a l'efecte
Vistos els informes i documents que hi figuren.
Per la Secretària General es realitza el següent informe:
"En relació amb l'expedient relatiu a la delimitació entre els termes municipals de Tivissa in de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant incoat per part de la Direcció General d’Administració Local del Departament de
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, emeto el següent informe-proposta de resolució, de
conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic

de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base en els
següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Pel que fa als antecedents de fet d’aquest expedient em remeto a l’informe emès per la
tècnica d’administració general del Departament d’urbanisme municipal signat en data 17 de març de
2021 i que consta a l’expedient.
LEGISLACIÓ APLICABLE
 Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya modificat
pel Decret 203/2018, de 25 de setembre.
 Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 L'article 22.2.b) i article 123.1 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
 Article 27, 28 i 29 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
 La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de desembre de 2018.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable procedint la seva aprovació.
D’acord amb el que estableixen els articles 22.2.b) i l’article 123.1 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la nova redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures de modernització del govern local i els articles
27, 28 i 29 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local, l’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació de l’expedient referenciat en el present
informe, és el Plenari municipal, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que
subscriu eleva la seva proposta de resolució.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: "Es tracta d’una
modificació a la zona del Mas de l’Estalella i del Motarro, i que veiem correcta, però creiem que
aprofitant l’ocasió s’hagués pogut fer l’exercici de revisar tota la delimitació entre els municipis de
Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant i Tivissa, de les zones que van des del Coll d’Aumet fins a l’Ametlla de Mar."
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es pregunta al Regidor Frederic Escoda

si té coneixement com van quedar les al.legacions presentades pel nostre tècnic respecte a l´informe de
l´Institut Cartogràfic.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 25 de març de 2020.

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat de tots els membres que legalment el componen (6 del PSC, 2 de
JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP), ACORDA:
PRIMER. Aprovar posar en coneixement del plenari de la corporació l’expedient de replantejament de la
línia de delimitació entre aquest terme municipal i el de Tivissa d’acord amb l’expedient incoat per part
de la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya. (Ref. ICGC/UDT/ID_2694)
SEGON. Aprovar "l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Tivissa i de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Document cartogràfic referent a l’acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Tivissa i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant" de data 21 de
gener de 2021, signada per les parts implicades i pels Serveis d’Administració Electrònica de la
Generalitat de Catalunya i entrada davant aquest Ajuntament en data de 28 de gener de 2021 amb
registre 2021-E-RC-503, per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Notificar el present acord a les persones propietàries dels terrenys que resultin afectats com
interessats als efectes del seu coneixement i a l’Ajuntament de Tivissa.
QUART. Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

En primer lloc es formulen les preguntes presentades abans del Ple per escrit.
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:
PREGUNTES REGISTRADES
1Voldriem saber, en quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta que
vàrem presentar Junts per Catalunya i que va ser aprovada per la majoria de grups polítics en un
plenari.

Proposta de la creació d’una àrea d’autocaravanes a l’Hospitalet de l’Infant i una altra a Vandellòs.
Al que contesta l’Alcalde: «En relació a la creació de l’àrea d’autocaravanes de l’Hospitalet, es va
encarregar un projecte a una empresa externa (Servicamper).
Atès el seu elevat pressupost, l’actuació es farà amb recursos propis i contractats directament. En
l’actualitat ja es disposa d’un pressupost per netejar i adaptar la parcel·la al seu nou ús.

La voluntat és tenir-la en funcionament per l’estiu.

En relació a la de Vandellòs, l’execució es farà un cop acabada l’anterior.

I, aprofito per comentar que en pocs mesos també en farem una altra al pàrquing de l’Almadrava.»

2Voldriem saber, en quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta que
vàrem presentar Junts per Catalunya i que va ser aprovada per la majoria de grups polítics en un
plenari.
Proposta per crear espais d’esbarjo d’animals de companyia (pipicans i correcans) en tots els
nuclis de població del municipi
Al que contesta l’Alcalde: «A la nova zona verda dels Corralets es contempla la creació d’un espai
d’agility canina. Esperem que estigui acabat per a l’estiu.
També s’està plantejant la possibilitat de generar-ne una segona al carrer Llastres.»

3Voldriem saber, en quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta que
vàrem presentar Junts per Catalunya i que va ser aprovada per la majoria de grups polítics en un
plenari.
-

Proposta sobre l’actualització del cens caní
Al que contesta l’Alcalde: «Segons consta a l’aplicatiu Anicom, en l’actualitat tenim censats
416 gossos i 12 gats.

L’Anicom és una aplicació de la Generalitat per al registre general d’animals de companyia d’accés
gratuït.
Els veterinaris posen la informació a la seva aplicació Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia
(AIAC), que és un servei del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya i que permet localitzar als
seus animals.
Hi ha problemes de complementarietat entre els dos programes.»

4Voldriem saber, en quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta que
vàrem presentar Junts per Catalunya i que va ser aprovada per la majoria de grups polítics en un
plenari.

Proposta per adoptar mesures que millorin l’adaptabilitat de les voreres per a facilitar la
mobilitat

Al que contesta l’Alcalde: «L’actuació sobre la via pública és una de les actuacions preferents
que hi ha a l’aplicatiu Línia Verda que és per on es vehiculen la majoria de les peticions dels
veïns, i aprofitem per agrair la participació del conjunt de la ciutadania.

En concret, s’han rebut 141 incidències agrupades en el concepte voreres i calçades que
representen el 20,58% de totes les incidències amb un nivell de resolució superior al 80%.
A les darreres setmanes s’han fet diverses actuacions a la urbanització Infant i a diversos
carrers de l’Hospitalet. La més immediata serà a la confluència del carrer Blanca d’Anjou amb
César Gimeno.»

5Voldriem saber, en quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta que
vàrem presentar Junts per Catalunya i que va ser aprovada per la majoria de grups polítics en un
plenari.
Proposta per l’estudi per a la instal•lació de reductors de velocitat i/o senyalitzacions
horitzontals/verticals a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Al que contesta l’Alcalde: «Estem a l’espera del lliurament del projecte de reurbanització de la
Via Augusta.
La policia desenvoluparà el seu treball en les properes setmanes.
PREGUNTES NO REGISTRADES
S’ha fet a telefònica l’escrit on es requereix el manteniment adequat de l’edifici que tenen al
carrer Remullà ?
Ja s’ha fet la reunió amb les entitats per a saber exactament quina destinació tindran les obres
que s’estan realitzant a la Clínica Rural de Vandellòs ?
PRECS
Mercadet dels dilluns DE Vandellòs, posar-hi un WC mòbil, els paradistes no van a l’auditori
(cau lluny) i fan les seves necessitats al lloc més proper.
-

Podeu informar com ha quedat finalment la licitació del bar del Casal de Jubilats de Vandellòs

Al que informa l’Alcalde:
El tema dels lavabos els dies que hi ha Mercat a Vandellòs ja ha estat contestat pel regidor Frederic
Escoda i un altra petició és si es manté la ubicació actual del Mercat o no. En aquest sentit hi ha criteris
a favor i en contra i el que prevaldrà és el criteri de la salut pels usuaris de la Residència
El tema del bar del Casal d’Avis de Vandellòs sortirà en breu adjudicat per Junta de Govern i un cop
adjudicat ja es podrà obrir
Preguem que es repari la tarima de l’Auditori Vandellòs el terra està tot aixecat, amb una mà de
pintura s’arregla ara està molt deixat.
Agraïriem que quan una persona o entitat convida o fa un escrit dirigit a tot el consistori aquest
se’ns transmetés.

El Ple passat vàrem presentar una moció vers la publicitat, no es va aprovar però si que se’ns
va dir que féssim propostes que en parlaríem, la proposta inicial s’ha fet (sobre aspectes que cal
actualitzar del reglament de participació regidors/grups municipals i encara no hem rebut ni una
resposta.
Els fons i les formes són importants i creiem que respondre demandes i propostes de regidors és el
mínim que es pot fer, ens mereixem un respecte, i representem també als nostres veïns i veïnes,
nosaltres 564 persones que ens vàren votar i per tant es mereixen tot el respecte.
Gràcies al Patronat Esports a tot l’equip de treballadors/es (Montse, Kiko, Maribel,Genis,...) i a
tu Diego per la part que et toca, per fer cas de la nostra demanda de posar un rocòdrom a l’Hospitalet i
Vandellòs pels nens/es. I a Vandellòs ja s’ha posat a léscola (molt xulo) i ara ja s’està buscant l’indret
per ubicar-lo a Hospitalet.

PRECS
Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT es fa els següents precs:
El meu Prec;
Donat que hem tractat el tema de l’assetjament sexual a l’àmbit laboral, creiem necessari que també
s’abordi aquest tema a l’àmbit educatiu.
Es per això que, Preguem es pugui valorar desde la regidoria d’ensenyament, la possibilitat d’organitzar
unes xerrades a les escoles del municipi i tractar el tema en qüestió. A càrrec de l’ajuntament i dirigit al
cicle educatiu més adient, tenint en compte l’edat més adequada.

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es fan les següents:
1.- Conèixer les actuacions dutes a terme per poder prevenir els accidents i les conductes inapropiades
en la zona de la Cova del Llop marí.
Al que contesta l’Alcalde
.Coneixedors de la problemàtica associada a l’augment d’afluència que s’ha donat aquest estiu a la
zona de la Cova del llop Marí, des de finals de l’estiu de 2020 s’està treballant per gestionar-ho.
La primera acció que es va fer és contactar amb les administracions que tenen relació i/o autoritat amb
la gestió de l’espai natural.
 Reunió amb els serveis territorials de Territori i Sostenibilitat (medi ambient (Trini Castro -directora- i Laureà Giné –tècnic-) .
 Reunió amb els Caps de Servei de Gestió Litoral del departament de Territori i Sostenibilitat
(Juantxo Barrosso), i amb el Cap del Servei del dept. Agricultura, Ramaderia i Pesca (Joan Ylla) i
amb el tècnic dels serveis territorials de medi ambient a Tarragona, Laureà Giné.
 Participació en la reunió de coordinació específica del Patronat de Turisme del Consell Comarcal, per a tractar la problemàtica de l’increment d’accés de visitants en espais naturals. En aquesta
hi són presents els representants municipals i representats dels servis de Mossos d’Esquadra i
bombers.
Les conclusions a les que s’arriba després d’aquestes reunions és que és l’Ajuntament qui pot regular
aquests espais, principalment l’accés, per raons de seguretat, capacitat de càrrega de l’espai,
manteniment, etc.

En aquest sentit les mesures que s’estan treballant són:
Aprovació de l’Ordenança municipal d’ús, aprofitament, seguretat i conservació de les platges i litoral
municipals. En aquesta s’estableixen les conductes les quals poden suposar una sanció, entre les quals
s’hi inclouen les males conductes a la zona de la Cova del Llop Marí, com per exemple tirar-se dels penya-segats.
S’inclou un títol especial per a regular l’accés i presència a l’Espai de la Cova.
Modificació de l’ordenança municipal de regulació del trànsit a les vies públiques del terme municipal on
s’afegeix un capítol nou al Títol sobre circulació i protecció del medi natural. En aquest es determinen,
entre d’altres, les raons per les quals l’Ajuntament podrà limitar l’accés en aquests espais com per
exemple: aforament, perill d’incendi, caça, protecció del medi, capacitat de càrrega, emergències i d’altres que en cada moment es considerin necessàries per a la millora dels hàbitats que es troben en
aquest municipi.
També s’estableix la possibilitat d’establir una taxa d’accés.
Redacció d’una ordenança fiscal per tal d’establir les taxes d’accés als espais naturals del municipi, entre ells, accedir a la cova o bé als aparcaments del Torn.
Incorporar la figura del vigilant en aquesta zona. Aquest s’incorporarà a través del servei de socorrisme i
donarà la triple funció (vigilància, control i seguretat).
Establiment d’un sistema de reserva d’accés a la cova a través del motor de reserva d’activitats de l’Estació Nàutica. Per accedir a la cova ja sigui a peu, en caiac o pàdel surf, moto o embarcació, caldrà fer
la reserva d’hora. Les empreses locals d’activitats nàutiques tenen accés lliure.
Disposició de cartelleria informativa, tant a la zona de la cova com en tots els espais naturals. Normes
de comportament i avisos de possible sanció si no es compleixen.
D’algunes d’aquestes actuacions normatives en parlarem més abastament en un proper ple
extraordinari al mes d’abril.
2.- Els serveis sanitaris(ambulàncies) tenen dificultats per poder accedir al pàrquing d´accés a la zona
de la Cova del llop marí a causa del seu mal estat, l´equip de govern es planteja fer algun tipus d
´actuació?
Al que contesta l’Alcalde que aquesta actuació està feta.
3.- Quina és la planificació en l´arranjament de les platges del nostre municipi?
Al que contesta l’Alcalde: «La planificació consisteix en tenir les platges practicables quan arriba la
setmana santa i dotar els serveis complets quan arriba la temporada alta al juny.
En concret, aquesta setmana passada es van col·locar els diferents punts verds i es va fer un gran
esforç per tenir practicable la Platja de l’Almadrava que ha patit intensament tots els embats de la
dinàmica litoral. Vull aprofitar per agrair els treballadors municipals la seva feina que la va deixar
enllestida la setmana passada i que, per cert, es va rebre l’agraïment de la incipient associació
empresarial que s’està creant.
Aquests darrers dies s’ha intensificat la feina a la platja de l’Arenal perquè, tal com és lògic, l’objectiu
era arribar a dijous amb la feina enllestida.»
4.- Conèixer la resposta del Memorial Democràtic a la demanda del Departament de Cultura de l
´Ajuntament en referència a la tomba del cementiri de Vandellòs i quina serà l´actuació per part de l
´equip de govern al respecte.
Al que contesta l’Alcalde:La resposta definitiva del Memorial Democràtic va arribar el passat 23 de
febrer.
La proposta que ens han fet arribar és aquesta i diu el següent:
“En aquesta tomba...” (Veure fotocòpia memorial Democràtic)
La construcció del faristol ja ha estat encarregada i en les properes setmanes es posarà en el seu lloc.

5.- Per quin motiu no s´ha autoritzat la demanda reiterada des de l´any 2019 per part de la Societat
caçadora de l´Hospitalet envers la possibilitat de tancament de la zona de batudes per garantir la
seguretat de les persones alienes que puguin realitzar senderisme i altres esports per aquesta zona?
Per què el regidor Federic va afirmar en unes comissions que el projecte de l´àguila cuabarrada era a
iniciativa de l´Ajuntament, quan no era cert? I per què es discrimina a la societat caçadora de l
´Hospitalet en aquest projecte?
Al que contesta l’Alcalde: No consta cap petició de la Societat caçadora de l’Hospitalet envers la
possibilitat de tancament de la zona per fer batudes per garantir la seguretat de les persones alienes.
Sí que se n’ha parlat en alguna oportunitat, però la petició per escrit no ha arribat mai, a diferència del
que succeeix amb l’altra societat de caçadors del municipi, que sempre ho fa i s’autoritza.
6.- Saber si els propietaris de la casa de la plaça Drs. Gil-Vernet que està en un estat ruïnós i que pot
ocasionar un greu perill ja han presentat la llicència d´obres que se´ls ha requerit?
L’Alcalde contesta sobre aquest immoble de la plaça Doctor Gil Vernet que es va realitzar un
requeriment als propietaris i a data d’avui no han actuat perquè també tenen dificultats familiars per la
qual cosa es preveu un tràmit lent .

7.- Fibra: Com pot ser que Idetsa no conegui que a Masriudoms es va soterrar el cablejat de la fibra? L
´Ajuntament té intenció de promoure una ordenança per impedir que les empreses de Telefonia no
empastifin les façanes amb el cablejat com ho estan fent ara?
L’alcalde contesta que existeix una llei general de comunicacions que permet a aquestes grans
empreses passar els cablejat per on vulguin i destrossen no només les façanes de les cases, sinò
també les tasques que ha realitzat l’empresa municipal d’Idetsa en desplegar la fibra òptica. Per
tant,nosaltres hem intentat ser respectuosos i curosos i canalitzar els serveis i de vegades ens hem
trobat la capsa de la pròpia Idetsa malmesa per la companyia que ha vingut després. Nosaltres ens
queixem i procurem que es respectin els tractes però questes grans empreses subcontracten altres
empreses que no sempre respecten les instal·lacions prèvies.

I fer el reconeixement al Pau Guirro, fill de Vandellòs, cap de trauma de l´Hospital Sant Joan a Mallorca,
per ser pioner en una intervenció innovadora amb robot.
I reconèixer la tasca dels policies locals que van dur a terme un rescat a uns excursionistes perduts.
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa les següents preguntes:
-Ens agradaria que ens contestessin a la pregunta de l’últim ple, quina ha sigut la inversió en camins i
quins camins han sigut?.
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que serà informada el més aviat possible.
-Com esta el contracte de licitació de l’enllumenat públic i per que no ha sortit a licitació.
Per l’Alcalde es contesta: el que fa al manteniment de contracte elèctric passarà per la Junta de
govern de la setmana vinent. Ha hagut dificultats en confeccionar el Plec i això ha demorat el tràmit de
la licitació que sortirà en breu a concurs
Precs
-Re considerin l’opció l’any vinent de fer l’arranjament de les platges avanç de començar Setmana
Santa, l’any passat va passar igual. Ningú està demanant, almenys nosaltres no ho fem, que posi les
dutxes o altres elements i serveis, senzillament volem que adeqüi i netegi la sorra, que treguin les
pedres i netegin, si es comença a baixar la sorra acumulada i endreçar les platges es feina que tenim

feta i podrem gaudir més de la costa, donat, que la mobilitat a Catalunya ja esta restablerta i que els
nostres veïns també tenen dret de gaudir de les platges que s’arregli la barana del Pont de la Sentiu que
fa mesos que esta trencada i amb el seu lloc hi ha 9 “new-jerseys” que jo crec que costa menys arreglar
la barana per portar fins allà als blocs de formigó a no ser que tinguin pensat de deixar-los allà per
sempre. Hi ha uns claus de ferro al pas de la gent que l’únic que pot passar es que algú es faci mal.
Ja sé que per vostès aquets temes no són una prioritat però jo crec que desprès del que hem passat i
estem passant, la gent ha de poder gaudir del espais oberts com deu mana, això o tots els municipis
s’equivoquen menys nosaltres.
Per l’Alcalde: el tema de les platges, com tu saps Lidia que vas ser regidora de Turisme, que les
nostres platges tenen un cert seguiment per empreses reconegudes i un reconeixement que no te
tothom i això ens costa una diners i uns treballs i ens costa uns documents. Cal saber que si tenim un
certificat EMAS cal realitzar uns treballs. Se sap que no es pot portar l’arena a primera línia de platja al
mes de març perquè l’onatge se l’emportarà i no es pot al·legar ignorància quan s’ha estat regidora de
turisme .
S’està treballant en algunes obres tal com esmentàveu, en el Pont de la Sentiu, evidentment el primer
que s’ha de preservar és la seguretat tal com es va fer en treure la barana malmesa.

-Reconeixeré l’opció de canviar l’associació de l’ashofi a un lloc mes adien per les seves teràpies.

-Es retiri el cartell de platja nudista de cala Bea.

_Li prego al Sr. Alcalde ens deixi a l’oposició argumentar les preguntes sense tallar-nos per molt
esteses, repetitives que siguin i poc que li agradin, sovint estem acostumats a escoltar-lo a vostè les
seves intervencions que son llargues i llargues i molt sovint no saben ni el que vol dir, recordi que el
meu acta te la mateixa legitimat que la seva per poc que li agradi.

-Per al·lusions a la contesta del Sr. Alcalde al prec de les platges, justament per que ha sigut una tasca
que m’ha tocat fer ho puc demanar, malgrat al que vostè diu o vulgui pesar, al diumenge de rams no han
estat mai les platges amb el estat que estaven aquest anys i no, no he canviat de posicionament per
que ara estigui a l’oposició, senzillament faig la meva feina com també la feia quant estava a govern.

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es fa la següent pregunta no regis
Un cop ja publicat al BOP el pla de franges, després de molts mesos de misteri. Quin és el plantejament
d’execució de l’Ajuntament ?
(2 precs no registrats)
- Al poble de Vandellòs, existeixen dos immobles que des de fa temps es troben en un molt deficient
estat de conservació, provocant molèsties a les veïnes i atemptant contra la seguretat ciutadana. Ens
consta que des de l’Ajuntament s’han fet els requeriments oportuns però també sabem que no han
tingut resultat. Sabent que la llei us faculta per actuar, demanem que és facin els arranjament oportuns
a la granja de cal Sirisi i a l’immoble que es troba a la plaça Drs Gil Vernet número 7.
L’alcalde contesta que respecte al tema dels edificis, el tema de la granja encara no s’ha anat al notari,
encara que es preveu anar-hi en breu i després caldrà realitzar un projecte executiu d’enderroc.
Respecte a l’altra immoble de la plaça Doctors Gil Vernet, com s’ha dit abans, es va realitzar un
requeriment als propietaris i a data d’avui no han actuat perquè també tenen dificultats familiars per la
qual cosa es preveu un tràmit lent
.

- Com ja hem dit al principi del ple, emplacem a l’equip de govern a convocar plens als altres nuclis de
població. Queda mes que demostrat que aquests es poden celebrar fora de l’Ajuntament de Vandellòs.
Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es fan les següents preguntes:
Preguntes.
1.- Que estan fen a la pujada a sant Roc??
L’alcalde comenta que s’estan arreglant algunes aigüeres del camí de l’Ermita amb formigó
2.- Fa dies vaig llegir una noticia a un medi digital refent la postura de l'ajuntament hi l'alcalde al trtanvis,
ens pots explicar com esta aquest tema?
L’alcalde contesta que sobre el tema del tramvia, es un debat llarg que aquestes darreres setmanes
s’ha intensificat el plantejament intern a nivell municipal i cada municipi realitza les seves aportacions.
Del Projecte Via en concret, la setmana passada va haver una reunió de tècnics municipals i les
posicions són molt individualistes, així el repte que tenim ara es mantenir aquest connector com sigui.
Actualment estem intentant amb Adif conservar l’estació antiga malgrat l’edifici te mancances
estructurals molt greus.
Per últim l´Alcalde informa que S’ha rebut dos peticions de dos col·lectius de Vandellòs i se’ls ha atès
un és el tema del rentador de Remullà i l’altra tema sobre la recollida de de brossa domiciliària a
Vandellòs
Així mateix m’adhereixo a la felicitació del Pau Guirro
S’aniran treballant la resta de qüestions a mesura que es pugui.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.
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La tècnica ambiental que subscriu, a requeriment de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, informa en relació a la modificació de
l’ordenança de tinença d’animals de companyia.
Des de les últimes modificacions d’accés dels gossos a les platges que es
van fer durant l’any 2016, s’ha detectat algun problema en l’articulat de
l’ordenança. A més, durant aquest any 2021 s’està redactant l’ordenança
municipal d’ús, aprofitament, seguretat i conservació d eles platges i litoral
municipals. És necessària la coordinació entre les dues ordenances per
evitar que hi hagi problemes en la seva interpretació. Per aquesta raó
convindria modificar alguns termes de dita ordenança.
Es modifica l’article 15è en el seu punt 6, que quedarà redactat de la
següent manera:
6.1 Queda prohibida la permanència, circulació o bany d’animals domèstics o

de companyia, a les platges del municipi inclosos els seu serveis
autoritzats (guinguetes, gandules, etc.) de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre.
En cas que el període vacacional de Setmana Santa sigui fora d’aquest
període, li serà d’aplicació aquesta prohibició.
6.2 S’exceptuen de l’anterior punt els gossos pigall, de seguretat o suport

sanitari i de les zones habilitades expressament a tal fi.
6.3 Queda prohibit el bany dels animals domèstics a les dutxes, fonts i

rentapeus amb o sense ús de sabons.
6.4 Els animals domèstics no poden fer ús de les fonts públiques

directament.
6.5 Els propietaris d’animals de companyia podran portar-los a les platges

del municipi durant el període comprés entre l’1 de novembre al 31 de
març següent, sempre que no pertorbin el gaudi de la resta d’usuaris i
mantinguin les condicions de neteja i higiene mínimes. Si bé, els titulars
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o conductors dels animals hauran d’atenir-se a l’estricte compliment de
la normativa vigent, especialment pel que fa als extrems explicats en els
punts 1 i 2 d’aquest article.
6.6 El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària

del propietari, serà responsable dels mals i perjudicis que ocasioni a les
persones, coses i al medi en general.
6.7 En el cas d’incompliment de les obligacions contingudes en aquest

article, a banda de la imposició de la sanció corresponent, per la
comissió d’una falta lleu, els agents de l’autoritat, restaran facultats per
requerir als propietaris perquè abandonin la platja.
Per tot l’exposat es considera convenient la modificació de l’ordenança de
tinença d’animals de companyia.
El que es posa en coneixement d’aquest consistori per a que prengui les
mesures que consideri convenients.
Proposta de resolució:
1-

Modificar l’ordenança de tinença d’animals de companyia en els

termes descrits anteriorment.

medi ambient d’aquest Ajuntament.
I perquè així consti es signa.
Maria Lledó Wolkowicz
Tècnica ambiental municipal
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge
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2-Trametre aquest acord als departaments de policia, de turisme i de

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I
L’ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT
SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

VERSIÓ del PROTOCOL: 1
ENTRADA EN VIGOR EL DIA: abril 2021
PROPERA REVISIÓ: abril 2022

INTRODUCCIÓ
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut per les norma ves
internes i internacionals; no obstant això, diverses realitats ens mostren que la igualtat plena en
tots els àmbits és, ara per ara, únicament teòrica.
Una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que encara hi ha en la nostra
societat és la presència de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en l’entorn
laboral. Aquest fenomen, a més, atempta contra un nombre signiﬁca u de drets fonamentals
bàsics de la persona: la llibertat, la in mitat i la dignitat, la no-discriminació per raó de sexe, la
seguretat, la salut i la integritat sica i moral.
En els úl ms temps, però, en coherència amb una major consciència i sensibilitat cap a la
gravetat i abast del problema, s’han produït avenços signiﬁca us en l’establiment de mesures
per prevenir-lo i abordar-lo. Així, al costat de la protecció que atorguen les normes laborals, s’ha
posat l’accent en la necessitat d’ar cular vies pràc ques i efec ves de prevenció, protecció i
resposta contra aquest mena de conductes en el marc de la mateixa empresa.
En aquest sen t, la deﬁnició i implantació d’una polí ca contra l’assetjament sexual i per raó de
sexe a través de protocols d’actuació acordats entre la direcció de l’empresa i la representació
legal de les persones treballadores cons tueix un instrument clau per abordar i tractar el
problema.
Remarcar que en l’elaboració del document que es presenta, s’ha ngut en compte el marc legal
vigent i els seus antecedents, com la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efec va de dones i homes i les recentment aprovades Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efec va de dones i homes i Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garan r els drets de les
persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i inter sexuals i per a erradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.

MARC LEGAL
Norma va comunitària
Direc va 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, de 2006 rela va de
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de tracte entre homes i dones en
matèria d’ocupació i treball.
Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs a la
Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, rela va a la protecció de la
dignitat de la dona i de l’home en el treball.

Norma va estatal
Cons tució Espanyola:
art. 14: Principi d’igualtat
art. 15: Dret a la vida i a la integritat sica i moral
art. 18: Dret a l’honor, a la in mitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
art. 35: Dret al treball ... sense que en cap cas es pugui discriminar per raó de sexe.
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efec va de dones i homes:
• art. 7: Deﬁnició d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. A con nuació, a l’apartat
3, s’estableix que es consideraran en tot cas discriminatoris.
• art 8: Determina que qualsevol tracte desfavorable envers les dones relacionat amb l’embaràs
o la maternitat, cons tueix discriminació directe per raó de sexe.
• art. 45.1: Obligació de les empreses a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol mena de
discriminació laboral entre dones i homes. Mesures que hauran de negociar i, en el seu cas,
acordar amb la representació legal de les persones treballadores en la forma que es determini
en la legislació laboral.
• art. 48: Mesures especiﬁques per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
en el treball.
Estatut dels treballadors:
• art. 4.2 e): En la relació de treball, els treballadors i treballadores tenen dret al respecte a la
seva in mitat i la consideració deguda a la seva dignitat inclosa la protecció (...) front a
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals:
• art. 2: Estableix que l’objec u de la llei és promoure la seguretat i la salut de les persones

treballadores mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les ac vitats
necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.
• art. 4.2: Deﬁneix el risc laboral com la possibilitat de que una persona treballadora pateixi un
determinat dany derivat del treball.
• art. 14 i ss: Dret de les persones treballadores a una protecció eﬁcaç en matèria de seguretat i
salut en el treball i deure de l’empresariat de protegir a les persones treballadores front els
riscos laborals.
• art 33 i ss: Es refereix a la par cipació de les persones treballadores en les preses de decisions
en relació a la previsió de riscos laborals.
Reial Decret Legisla u 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre
Infraccions i Sancions de l’Ordre Social:
• art. 8.13: piﬁca com a infracció molt greu l’assetjament sexual.
• art. 8.13. bis: piﬁca com a infracció molt greu l’assetjament per raó de sexe.
Codi Penal
• art 184: piﬁca l’assetjament sexual com a delicte.

Norma va autonòmica
Estatut d’Autonomia de Catalunya
• art. 15: Dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures
d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació; i dret al lliure
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
• art. 5 tercer: Determina l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe com les dues
pologies de violència en l’àmbit laboral.
• Capítol 7 (art. 27 a 29): Tracta l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit
laboral i social.
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garan r els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals,
transgènere i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
EL COMPROMÍS PER LA IGUALTAT
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant manifesta el seu compromís per assolir
entorns de treball segurs, produc us, i respectuosos per a totes les persones. Combatre

qualsevol mena de discriminació ha estat i és una prioritat i un compromís ac u i explícit nostre.
L’objec u és construir unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les
persones i consegüentment lliures de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. Així
mateix, manifesta el compromís de tolerància zero davant l’assetjament i una desaprovació clara
i rotunda de conductes i ac tuds ofensives, discriminatòries i/o abusives.
És per això que s’ha elaborat aquest Protocol, on es preveuen les dues dimensions estratègiques
fonamentals per aconseguir-ho: la prevenció i l’actuació davant de situacions d’assetjament.
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ha estat uns dels problemes que
tradicionalment les dones han hagut d’afrontar en el mercat de treball i un fenomen que
atempta contra un nombre signiﬁca u de drets fonamentals bàsics de la persona: a la in mitat i
a la dignitat; a la llibertat sexual; a la no discriminació per raó de sexe, a la seguretat i a la
integritat sica i moral.
En aquest sen t, totes les recomanacions internacionals i europees coincideixen aﬁrmar que la
deﬁnició i implantació d’una polí ca contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a
través d’un protocol d’actuació acordat amb la representació de les persones treballadores, és
un instrument clau per a l’abordatge i tractament del problema.
L’aprovació per part del govern espanyol, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la
igualtat efec va de dones i homes, suposa una ﬁta important en aquest procés.
La Llei estableix l’obligatorietat d’aquesta mesura. Així, l’ar cle 48 recull expressament que “les
empreses han de promoure condicions de treball que evi n l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe i arbitrar procediments especíﬁcs per prevenir-los i per donar curs a les
denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte. Amb aquesta
ﬁnalitat es poden establir mesures que s’han de negociar amb els representants dels
treballadors, com ara l’elaboració i difusió de codis de bones pràc ques, la realització de
campanyes informa ves o accions de formació”.
En aquest sen t, també cal destacar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista, ja que, menciona especialment i per primera vegada, la
presència de la violència envers les dones en l’àmbit laboral a través de l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe.
OBLIGACIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT
1. Garan r el dret de les persones treballadores en la relació laboral:

 a no ser discriminades sexualment o per raó de sexe.
 a la integritat sica o psíquica i a una adequada polí ca de seguretat i higiene.
 al respecte a la seva in mitat i a la consideració deguda a la seva dignitat.
2. Promoure un context i entorn laboral que evi l’assetjament.
3. Arbitrar procediments especíﬁcs per a la prevenció de l’assetjament o en situació de sospita
d’un cas d’assetjament. Tanmateix acollir amb immediatesa les possibles demandes de
suposades víc mes, acompanyades de les accions corresponents.

PERSONES TREBALLADORES: DRETS I OBLIGACIONS
1. Drets: tenen dret a un entorn de treball saludable i a no pa r assetjament.
2. Obligacions:
 Tothom té l’obligació de tractar amb respecte les persones quan s’ac vi una denúncia
i de cooperar en la inves gació d’una possible denúncia d’assetjament.
 Posar en coneixement de les persones de contacte d'aquest protocol, qualsevol
situació d'assetjament de la qual hagi estat tes moni.
 Tenir un tracte de respecte cap a totes les persones. Ja sigui a nivell intern de la
plan lla amb companys i companyes dintre i fora de l’horari laboral, com extern cap a
la ciutadania (dintre de l’horari o jornada laboral en aquest úl m cas). També s’ha
d’incloure qualsevol persona aliena com és el cas de proveïdors/es.
Par cipació de la representació legal de les persones treballadores
 Obligació de la representació legal de les persones treballadores de contribuir a prevenir
l’assetjament.
 Recomanació de negociar mesures de difusió i sensibilització entre l’empresa i la
representació legal de les persones treballadores.
OBJECTIUS
1. Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual i per raó de
sexe. A través de diferents vies per tal que sigui efec u: email, manuals d'acollida, espais visibles
a la web, cartells, formacions a tots els rangs, etc.
2. Disposar del procediment d’intervenció i d’acompanyament per tal d’atendre i resoldre
aquestes situacions amb la màxima celeritat i dintre dels terminis que estableix el Protocol.

3. Vetllar per un entorn laboral on les dones i els homes respec n mútuament la seva integritat i
dignitat.
4. Establir les mesures preven ves necessàries per evitar que es produeixin situacions
d’assetjament.
5. Garan r els drets de tracte just i la conﬁdencialitat de les persones afectades.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest Protocol s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol ac vitat que ngui lloc en
l’entorn laboral de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i dels seus ens
dependents.
És d’aplicació a tot el personal de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i també
s’aplica a qualsevol persona que, encara que es gui sota la dependència d’un tercer, dugui a
terme ac vitats o pres serveis a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
1.1. L’assetjament sexual: deﬁnició, elements clau i exemples
La deﬁnició que cons tueix el punt de par da del nostre marc norma u es recull en l’ar cle 7.1
de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efec va de dones i homes (en
endavant, LOIEDH), a l’ar cle 2 apartat p) de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec va
de dones i homes (en endavant, LIEDH) i a l’ar cle 5 àmbit tercer apartat b) de la Llei 5/2008, de
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: “(...) qualsevol comportament
verbal, no verbal o sic, de naturalesa sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte
d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn in midador,
hos l, degradant, humiliant o ofensiu, sens perjudici del que estableix el Codi penal i segons el
que disposa l’ar cle 5 de la Llei 5/2008” .
En aquest sen t, a diferència de l’assetjament psicològic en el treball, cons tueix assetjament
sexual “qualsevol comportament”, malgrat que el comportament no s’hagi produït de manera
reiterada ni sistemà ca.
Tot i que les deﬁnicions expressades en diferents normes o sentències poden diferir en alguns

detalls, totes incorporen els mateixos elements clau:
• Comportament no desitjat / no volgut per la persona que el rep
L’assetjament sexual es dis ngeix de les aproximacions lliurement acceptades o tolerades i
recíproques en la mesura que les conductes no són desitjades i consegüentment rebutjades de
forma expressa o no, per la persona que les rep i les considera ofensives.
• Comportament de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals
Les conductes de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals inclouen un ventall de
comportaments molt ampli i abasten des d’accions aparentment innòcues ﬁns a accions que
són manifestament greus i cons tueixen per si mateixes delicte penal.
A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es considera que els comportaments
següents, per si sols o conjuntament amb d’altres, poden evidenciar l’existència d’una conducta
d’assetjament sexual:
1. Verbal
o Difondre rumors, preguntar o explicar sobre la vida sexual i les preferències sexuals
d’una persona.
o Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
o Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença sica.
o Oferir o pressionar per concretar cites compromeses o per par cipar en ac vitats
lúdiques no desitjades.
o Fer demandes de favors sexuals.
2. No verbal
o Mirades lascives al cos.
o Gestos obscens.
o Ús de gràﬁcs, vinyetes, dibuixos, fotograﬁes o imatges d’Internet de con ngut
sexualment explícit.
o Cartes, notes o missatges de correu electrònic de con ngut sexual de caràcter ofensiu.
3. Físic
o Apropament sic excessiu.
o Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma
innecessària.
o El contacte sic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges no desitjats).
o Tocar intencionadament o “accidentalment” les parts sexuals del cos.

3.2 Assetjament per raó de sexe: deﬁnició, elements clau i exemples
El cons tueix un comportament (con nu i sistemà c) no desitjat per la persona que el rep
relacionat amb el seu sexe en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de
treball, l’ocupació o la formació, que ngui com a propòsit l’efecte d’atemptar contra la dignitat
de la persona i de crear-li un entorn in midatori, hos l, degradant, humiliant o ofensiu.
Es pot produir entre companys i companyes (assetjament horitzontal) o entre comandament i
subordinat/ada (assetjament ver cal).
A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments suscep bles
de ser assetjament per raó de sexe, entre d’altres:
 Tenir ac tuds condescendents o paternalistes.
 Dir insults basats en el sexe, iden tat sexual i/o l’orientació sexual, rols i estereo ps de
gènere, de la persona treballadora.
 Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe, iden tat sexual i/o l’orientació sexual
de la persona.
 Fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la persona.
 Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d’una persona
per raó de sexe.
 U litzar humor sexista.
 Ignorar aportacions, comentaris o accions d’una persona per raó de sexe iden tat sexual
i/o l’orientació sexual de la persona.
 Fer xantatge sexual per raó de sexe.
 Fer assetjament ambiental per raó de sexe.

PRINCIPIS I GARANTIES
Tot el procediment d’intervenció garanteix:
Respecte i protecció
 S’actua amb respecte i discreció per protegir la in mitat i dignitat de les persones
afectades.
 Les persones implicades estan acompanyades i assessorades per una o diverses
persones de la seva conﬁança de l’entorn de l’Ajuntament.
Conﬁdencialitat

 La informació recopilada en les actuacions té un caràcter conﬁdencial.
 Les dades sobre la salut es tracten de manera especíﬁca, i així s’incorporen a l’expedient
després de l’autorització expressa de la persona afectada.
Dret a la informació
Totes les persones implicades tenen dret a: informació sobre el procediment, els drets i
deures, sobre quina fase s’està desenvolupant, i segons la caracterís ca de la
par cipació, del resultat de les fases.
Suport de persones formades
L’Ajuntament compta amb la par cipació de persones formades en la matèria durant tot
el procediment.
Diligència i celeritat
El procediment informa sobre els terminis de resolució de les fases per aconseguir
celeritat i la resolució ràpida de la denúncia.
Tracte just
Es garanteix l’audiència imparcial i un tractament just per a totes les persones
implicades.
Totes les persones que intervinguin en el procediment actuen de bona fe en la recerca
de la veritat i l’esclariment dels fets denunciats.
Protecció davant de possibles represàlies
Cap persona implicada no ha de pa r represàlies per la par cipació en el procés de
comunicació o denúncia d’una situació d’assetjament.
En els expedients personals només s’hi han d’incorporar els resultats de les denúncies
inves gades i provades.
Col·laboració
Totes les persones que siguin citades en el transcurs del procediment tenen el deure
d’implicar-s’hi i de prestar la seva col·laboració.
Mesures cautelars
Si durant el procediment i ﬁns al tancament hi ha indicis d’assetjament, les persones
encarregades de les diferents fases d’intervenció poden proposar a la direcció de
l’Ajuntament adoptar mesures cautelars (exemples: canvi de lloc de treball de la
suposada persona agressora (excepte si la víc ma expressa que desitja la situació

contrària i fer ella en canvi), reordenació del temps de treball, permís retribuït...).
Aquestes mesures no han de suposar, en cap cas, un menyscabament de les condicions
de treball i/o salarials de la persona assetjada i han de ser acceptades per aquesta.
Vigilància de la salut
Les persones que perceben una situació d’assetjament amb efectes sobre la salut poden
sol·licitar l’atenció, l’orientació i l’informe mèdic de vigilància de la salut a través del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Si es produeix un dany per a la salut que genera una baixa mèdica i es constata la
vinculació entre l’assetjament i la baixa mèdica de la persona afectada, aquesta baixa
mèdica s’ha de considerar com a accident de treball.
PROCÉS D’INTERVENCIÓ
Hi ha dues vies de resolució: interna (Ajuntament) i externa (Inspecció de Treball, jurisdicció
laboral i penal). U litzar una via de resolució en cap cas no exclou la possibilitat d’u litzar-ne
també l’altra.
El procediment de l’empresa es pot iniciar per comunicació o directament per denúncia.
Fase 1: Comunicació i assessorament
L’objec u d’aquesta fase és informar, assessorar i acompanyar la persona assetjada i preparar la
fase de denúncia interna i inves gació (fase 2), si escau.
Aquesta fase, que té una durada màxima de tres dies laborables, s’inicia amb la comunicació de
la percepció o sospita d’assetjament que posa en marxa les actuacions de comunicació i
assessorament.
La comunicació la pot fer:
o La persona afectada.
o Qualsevol persona o persones que adverteixin una conducta d’assetjament.
La comunicació es formula una vegada passats els fets, tan aviat com sigui possible, per
l’impacte emocional que aquestes situacions comporten, i es pot fer mitjançant un
escrit/formulari, correu electrònic o conversa.
La comunicació es presenta a alguna de les persones de referència. Les seves dades de contacte
són:
Cris na Lopera

Sergi Macip

Tècnica d’Igualtat
cris nalopera@vandellos-hospitalet.cat
Extenció 5243

Cap de RRHH
smacip@vandellos-hospitalet.cat
Extensió 5219

Les funcions de la/les persona/es de referència són:
1. Informar i assessorar la persona afectada.
2. Acompanyar la persona afectada en tot el procés.
3. Proposar l’adopció de mesures cautelars i/o preven ves.
Els resultats d’aquesta fase poden ser tres:
1. Que la persona afectada decideixi presentar denúncia.
2. Que la persona afectada decideixi no presentar denúncia i la persona de referència, a
par r de la informació rebuda, consideri que hi ha alguna evidència de l’existència d’una
situació d’assetjament. En aquest cas, ho ha de posar en coneixement de l’Ajuntament,
respectant el dret a la conﬁdencialitat de les persones implicades, a ﬁ que l’Ajuntament
adop mesures preven ves, de sensibilització i/o formació, o les actuacions que
consideri necessàries per fer front als indicis percebuts.
3. Que la persona afectada decideixi no presentar denúncia i la persona de referència, a
par r de la informació rebuda, consideri que no hi ha evidències de l’existència d’una
situació d’assetjament. En aquest supòsit, s’ha de tancar el cas, i no s’ha de fer cap altra
acció.
El personal de referència és el responsable de la ges ó i custòdia de la documentació, si n’hi ha,
en la fase de comunicació i assessorament, tot garan nt la conﬁdencialitat del conjunt de
documents i informació que es generen en aquesta fase.
Si la persona afectada decideix no con nuar amb les actuacions, se li ha de retornar tota la
documentació que hagi aportat. En cas que decideixi con nuar amb les actuacions de denúncia,
la documentació s’ha d’adjuntar a l’expedient d’inves gació que es generi.
Fase 2: Denúncia interna i inves gació
L’objec u d’aquesta fase és inves gar exhaus vament els fets per tal d’emetre un informe
vinculant sobre l’existència o no d’una situació d’assetjament, així com per proposar mesures
d’intervenció. A aquests efectes, es crea una Comissió d’inves gació formada per la tècnica
d’igualtat i el tècnic de recursos humans.
Les persones que formin part de la comissió:

o Han de tenir formació especíﬁca en la matèria i compleixin els estàndards d’atenció
d’aquesta funció.
o Han d’actuar amb discreció i garan r la conﬁdencialitat.
o Han de conèixer amb profunditat el protocol de l’empresa i disposar dels recursos
necessaris per fer-lo efec u.
La inves gació s’inicia a par r de la denúncia realitzada per la persona afectada. La persona que
fa la denúncia només ha d’aportar indicis que fonamen n les situacions d’assetjament, i
correspon a la persona presumptament assetjadora provar-ne l’absència recollint el principi
processal de la inversió de la càrrega de la prova.
Les persones que intervenen en el procediment tenen l’obligació de guardar una estricta
conﬁdencialitat i reserva, i no han de transmetre ni divulgar informació sobre el con ngut de les
denúncies presentades, resoltes o en procés d’inves gació de les quals nguin coneixement.
Segons el que s’estableix en el principi de conﬁdencialitat, dins l’apartat de principis i garan es,
la persona responsable de la iniciació i tramitació assignarà uns codis numèrics iden ﬁca us
tant a la persona suposadament assetjada com a la suposadament assetjadora, per preservarlos la iden tat. La denúncia s’ha de presentar per escrit.
La denúncia es presenta a qualsevol de les persones de referència (Cris na Lopera i Sergi
Macip). La Comissió d’inves gació estudia a fons les denúncies d’assetjament en el marc de
l’Ajuntament, emet un informe vinculant sobre l’existència o no d’una situació d’assetjament i fa
recomanacions, si escau, sobre les intervencions i mesures que són necessàries.
Les funcions de la Comissió d’inves gació són:
o Analitzar la denúncia i la documentació que s’adjunta.
o Entrevistar-se amb la persona que denuncia. Si la persona denunciant ha decidit acudir
directament a la fase de denúncia i inves gació, cal que se l’informi del procediment i de
les vies possibles d’actuació, i del dret a la vigilància de la salut. Si en la denúncia no
estan suﬁcientment relatats els fets, s’ha de demanar que se’n faci un relat addicional.
o Entrevistar-se amb la persona denunciada.
o Entrevistar els i les possibles tes monis.
o Valorar si calen mesures cautelars.
o Emetre l’informe vinculant.
El procés d’inves gació conclou amb un informe vinculant on s’inclouen les conclusions a les
quals s’ha arribat i es proposen les mesures correctores que es considerin adients. L’informe ha
d’incloure, com a mínim, la informació següent:

o Iden ﬁcar la/les persona/es suposadament assetjada/ades i assetjadora/ores.
o Relació nominal de les persones que hagin par cipat en la inves gació i en l’elaboració
de l’informe.
o Antecedents del cas, denúncia i circumstàncies.
o Altres actuacions: proves, resum dels fets principals i de les actuacions realitzades.
Quan s’hagin realitzat entrevistes a tes monis, i per tal de garan r-ne la conﬁdencialitat, el
resum d’aquesta actuació no ha d’indicar qui fa la manifestació, sinó només si s’hi constata o no
la realitat dels fets inves gats.
• Circumstàncies agreujants observades:
1. Si la persona denunciada és reincident en la comissió d’actes d’assetjament.
2. Si hi ha dues o més persones assetjades.
3. Si s’acrediten conductes in midadores o de represàlies per part de la persona
assetjadora.
4. Si la persona assetjadora té poder de decisió respecte de la relació laboral de la persona
assetjada.
5. Si la persona assetjada té alguna mena de discapacitat.
6. Si l’estat sic o psicològic de la persona assetjada ha sofert greus alteracions, acreditades
per personal mèdic.
7. Si es fan pressions o coaccions a la persona assetjada, tes monis o persones del seu
entorn laboral o familiar, amb la intenció d’evitar o perjudicar la inves gació que s’està
realitzant.
CONCLUSIONS
Mesures correctores.
La Comissió d’inves gació és la responsable de la ges ó i la custòdia, tot garan nt la
conﬁdencialitat, del conjunt de documents que es generin en aquesta fase. L’empresa posa a
disposició els mitjans necessaris per fer efec va aquesta custòdia.
L’informe de la Comissió d’inves gació es remet a Alcaldia.
Fase 3: Resolució
Segons l’informe vinculant elaborat per la Comissió d’inves gació, l’Alcaldia emet una resolució
del cas. Aquesta resolució s’emet com a màxim al cap dels 20 dies laborables des de l’inici del
procediment, ampliables ﬁns a 30.

• Si hi ha evidències de l’existència d’una situació d’assetjament (destacant la importància del
tes moni de la persona que es considera assetjada): inici de l’expedient sancionador per una
situació provada d’assetjament i adopció de mesures correctores (l’Ajuntament pot arribar a
realitzar un canvi de lloc o de centre de treball de la persona agressora i, si pertoca, l’obertura
d’un expedient sancionador, fent-hi constar la falta i el grau de la sanció).
• Si no hi ha evidències suﬁcientment provades de l’existència d’una situació d’assetjament:
arxivament de la denúncia.
A la resolució s’hi han de fer constar les dades iden ﬁca ves de la persona denunciant i
denunciada, la causa de la denúncia i els fets constatats.
Es tramet una còpia auten ﬁcada d’aquesta resolució a la persona denunciant i a la denunciada.
Si de la inves gació realitzada es dedueix que s’ha comès alguna altra falta diferent de la
d’assetjament que es gui piﬁcada en la norma va vigent o en el/els conveni/s d’aplicació (com
ara el cas d’una denúncia falsa, entre d’altres), s’ha d’incoar l’expedient disciplinari que
pertoqui.
Així mateix, tant si l’expedient acaba en sanció com si acaba sense sanció, s’ha de fer una revisió
de la situació laboral en què ha quedat ﬁnalment la persona que ha presentat la denúncia.
A con nuació es presenta el circuit d’actuació per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament,
on es visualitzen les dues vies de resolució possibles, així com les diferents fases de la via
interna.

MODEL DE PROTOCOL: ELEMENTS CLAU

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
L’Ajuntament es reunirà amb el Comitè de Seguretat i Salut un cop a l’any per fer l’avaluació i el
seguiment del Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe.
Els indicadors desagregats per sexe que u litzem són:
1. Nombre de persones treballadores que han fet una comunicació per assetjament sexual
o per raó de sexe al lloc de treball, com a percentatge del total de persones
treballadores.
2. Nombre de persones treballadores que han fet una denúncia per assetjament sexual o
per raó de sexe al lloc de treball, com a percentatge del total de persones treballadores.

3. Nombre anual de mesures preven ves i/o de sensibilització que s’han portat a terme a
l’Ajuntament (hores de sensibilització/formació i llista de mesures).
4. Nombre de procediments sancionadors que s’han portat a terme a l’Ajuntament durant
l’any.
INFORMACIÓ A LA PLANTILLA
Tot protocol de l’Ajuntament requereix, per implementar-lo, que la plan lla es gui informada,
tant en el moment de la seva posada en marxa com periòdicament, amb l’objec u que es ngui
present. Així mateix és imprescindible que el coneguin les noves persones que s’incorporen a
l’Ajuntament o que hi es guin relacionades pel seu àmbit d’aplicació.
En la primera fase d’implementació d’aquest Protocol s’ha de lliurar una còpia al conjunt de les
persones a qui els sigui d’aplicació a través de sessions presencials organitzades per col·lec us
segons la responsabilitat de l’Ajuntament.
Anualment es durà a terme una ac vitat tot informant de les accions realitzades i recordant el
Protocol.
Així mateix cal garan r que el Protocol es gui accessible per poder-lo consultar.

ACTUACIONS: PREVENCIÓ
La Prevenció és un element clau, on l’Ajuntament ha de tenir un paper proac u, actuant abans
de l’existència d’un cas d’assetjament sexual o per raó de sexe.
Per tal d’assolir-ho és necessari deﬁnir i posar en marxa les accions següents:
1. Inicia va i compromís de l’Ajuntament, que es recomana que es gui integrat en la
Presentació del Protocol.
2. Polí ques d’igualtat i una organització del treball que diﬁcul n l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe.
3. Accions de sensibilització, informació i formació, per aconseguir el compromís i la
implicació de les persones.
Aquestes accions han de ser planiﬁcades, executades i avaluades, incorporant la perspec va de
gènere doncs les desigualtats socials i de gènere poden generar desigualtat en les exposicions
als riscos laborals.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 7
REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA A LA VIA PÚBLICA EN DETERMINADES ZONES

Disposició general
Article 1.

A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat
amb l’ordenança per a la regulació de trànsit a les vies públiques del terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant publicada definitivament al BOP núm. 80 de 27 d’abril de
2016.

Obligats al pagament
Article 2.

2.1. L’obligació de pagament neix des de que s’inicia l’aprofitament
l’estacionament del vehicle en una zona d’aparcament regulat.

mitjançant

2.2. Estaran obligats al pagament a societat municipal Iniciatives de Desenvolupament
Empresarial les Tàpies SA, d´ara endavant Idetsa, segons i l´acord de Ple de l´ajuntament
del dia 28 de gener del 2021 on s´aprova l'encàrrec d’inversió, gestió i manteniment de les
zones blaves i gestió de les sancions com a mitjà propi personificat, i la taxa prevista a la
present ordenança de:
2.2.1. Els conductors dels vehicles, com a responsables, que estacionin en les
zones especialment previstes per l’Ajuntament.
2.2.2. Els titulars dels vehicles, com a responsables solidaris, quan l’obligat al
pagament sigui el conductor. S’entendrà com a titular aquell que consti al registre oficial de
vehicles en qualitat de propietari o posseïdor.
2.3. Són responsables tributaris les persones físiques, jurídiques i les entitats previstes a la
Llei general tributària, en els supòsits previstos en aquesta última llei, en l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta corporació i en la resta de
normativa aplicable.

Conceptes i quanties
Article 3.

Les zones d’aparcament regulat, el temps màxim d’estacionament, temporades, dies,
horaris i la forma de pagament es determinaran per acord de la Junta de Govern Local.
Es considera i té la condició de vehicle resident, el vehicle censat tributari a l´ajuntament i
amb el propietari empadronat de més d’any en el municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant.
3.1 Tarifes ordinàries fixades pel període d’estacionament des del 15 de juny fins al 15 de
setembre de cada any.
3.1.1 Tarifes de la Zona Verda
ZONA VERDA
Estància
1 hora
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
6 hores
10 hores màxim
Anul·lació de la infracció administra va per quet que hagi
superat el temps límit

Tecnologia vehicles
Tèrmics ECO/ZERO
0,80 €
0,60 €
1,40 €
1,05 €
2,00 €
1,50 €
2,60 €
1,95 €
3,20 €
2,40 €
3,80 €
2,85 €
4,40 €
3,30 €
4,00 €

4,00 €

La condició de vehicle resident permet l´estacionament gratuït i sense límit de temps a la
zona verda.
El vehicle censat tributari i sense propietari/a empadronat haurà de satisfer els preus de la
Zona Verda.
El vehicle no censat estacionat en Zona Verda haurà de regular el seu pagament i temps d
´estacionament com a vehicle en Zona Blava.
3.1.2 Tarifes de la Zona Blava
ZONA BLAVA
Estància
30 minuts
60 minuts
120 minuts
180 minuts

Anul·lació de la infracció administra va per quet que hagi
superat el temps límit

Tecnologia vehicles
Tèrmics ECO/ZERO
0,60 €
0,54 €
1€
0,90 €
2€
1,80 €
3€
2,70 €
4,00 €

4,00 €

3.2. Tarifa bonificada de 2 hores d’estacionament amb condició de vehicle resident en

zona blava.
Els vehicles de ciutadans empadronats i censats al sistema tributari de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant o de les empreses amb seu social a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant que compleixin els següents requisits: no tenir cap deute pendent en via executiva,
sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió, i es trobin al
corrent de les quotes corresponents per cadascun dels vehicles dels quals siguin titulars
i estiguin catalogats com a turisme, furgoneta o similar al padró municipal de l’impost
sobre els vehicles de tracció mecànica del municipi, podran gaudir d´una tarifa bonificada
de 2 hores d’estacionament en zona blava.
3.3. Tarifa bonificada d’1 hora en zona blava per compres de vehicles no residents.
Els vehicles no residents on el propietari realitzi una despesa comercial i de restauració en
empreses adherides a qualsevol de les associacions empresarials del municipi de Vandellòs
i l’Hospitalet de l´Infant superior a 20€ podrà gaudir d’1 hora d´estacionament en la zona
blava.
Normes de gestió
Article 4.

4.1. La taxa corresponent a l’estacionament es farà efectiva mitjançant l’adquisició, pels
obligats al seu pagament, dels tiquets físics o virtuals que aprovi l’administració municipal,
la qual podrà utilitzar el sistema de màquina expenedora automàtica o d’aplicacions per a
dispositius mòbils com puguin ser telèfons o tauletes intel·ligents entre d’altres.
4.2. El manteniment de les zones reservades a l’estacionament correspondrà a
l’empresa Idetsa, qui és competent per adoptar les mesures oportunes per la correcta
expedició dels tiquets acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les
obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles.
4.3. La gestió i recaptació
l’empresa Idetsa.

en període voluntari i executiu de la taxa correspondrà a

4.4. L’import de la recaptació regulada en aquesta ordenança fiscal correspondrà
íntegrament a Idetsa. L´empresa municipal rendirà comptes davant la Intervenció i la
Tresoreria Municipal amb la periodicitat i contingut que es determinarà a les Bases
d’Execució del Pressupost.
4.5. Sense perjudici de respectar el temps màxim autoritzat d’estacionament i les altres
restriccions generals que estableix el Reglament General de Circulació, les denúncies per
infraccions específiques en la regulació de les zones d’aparcament regulat es podran
anul·lar amb el pagament, abans de 7 dies naturals, de l’import següent:

a)
b)

Casos
Si s’ha tret el tiquet, però s’ha excedit el temps màxim
Si s’ha obtingut un comprovant horari d’una zona verda
i s’ha estacionat el vehicle en una zona blava

Import
4,00 €
4,00 €

c)

Si s’ha tret tiquet amb tarifa de vehicle resident (censat i
empadronament d´un any del propietari) sense la pertinent 10,00 €
condició de vehicle resident, que dona dret a les tarifes
recollides a l’article 3.1

d)

Si s’ha tret tiquet amb tarifa de vehicle censat i sense la
pertinent condició de vehicle resident, que dona dret a les 10,00 €
tarifes recollides a l’article 3.1

e)

Si s’ha tret tiquet físic però no és visible o llegible al 10,00 €
parabrises del vehicle, o si no s’ha tret cap tiquet (físic o
virtual)

4.6 En el cas d’haver passat els 7 dies naturals s’iniciarà una via executiva implicant una
nova infracció administrativa per valor de 50€ en tots els supòsits.
Notificada la denúncia, ja sigui a l’acte o en un moment posterior, el denunciat
disposa d’un termini de vint dies naturals per fer el pagament voluntari amb reducció del
50% de la infracció administrativa, o per formular les al·legacions i proposar o aportar les
proves que consideri oportunes.
A l’Annex I de la present ordenança es mostra una taula resum del temps màxim
d’estacionament i carrers.

Exempcions
Article 5.
5.1. Estaran exempts del pagament de la taxa prevista a la present ordenança els vehicles
contemplats en els següent casos:
a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats com a tal, que siguin propietat
d’organismes de l'Estat, de Comunitats Autònomes o de les Corporacions Locals, els
destinats a l'assistència sanitària, ambulàncies i serveis d’emergència, quan estiguin
prestant serveis propis de la seva comesa, així com els vehicles que disposin
d'autorització especial d'estacionament, expedida a aquest efecte per l’empresa
municipal Idetsa, i prèviament acordada per l’Ajuntament Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. Les autoritzacions especials d’estacionament s’expediran, per causa justificada,
en supòsits de prestació de serveis públics.
L’ús inadequat o fraudulent de l’autorització especial suposarà la intervenció de
l’autorització vigent i la no renovació de la mateixa per als períodes successius.
b) Els vehicles conduïts o destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda,
sempre que estiguin en possessió de la Targeta d'Estacionament per a Persones amb
mobilitat reduïda segons el Model de la Comunitat Europea, i la col·loquin en un lloc de
la part interna del parabrisa que sigui totalment visible i llegible des de l’exterior del
vehicle.
c) Els vehicles dels cossos diplomàtics (CD), organitzacions internacionals (OI),
oficines consulars (CC) i del personal tècnic-administratiu amb dret de legació (TA),

identificats externament amb plaques de matrícula oficial.
5.2. Excepte la previsió de l’apartat anterior, i d’acord amb l’article 9 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, no es reconeixerà cap benefici fiscal que no estigui expressament previst
en una norma amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

ANNEX I

Taula resum

Tipus de zona

Localització

€ / hora

Temps màxim
d'estacionament
Tèrmics

ECO/ZERO

Anul·lació de
infracció
administrativa
dels primers 7
dies

Cala Justell
Chirac
La Rojala
Navaes
Pontasgo
Passeig Arenal
Taix
Acàcies
Bernat de Fenollar
Del Mar
Jonquet
Moreres
Paris
VERDA

Pins

10 hores

4,40€

3,30 €

180 minuts

3,08 €

2,73 €

Roger de Lluria
Tamarits
Jaume II

4,00 €
o 10€
segons la
infracció
administra va
de l’ar cle 4.5
de l’Ordenança
Fiscal

Blanca d'Anjou
Duc de Medinaceli
Infant Pere
Passeig Marítim MuelleRibera
Vidal i Barraquer
Barques
Oleastrum
Rosers
Cèsar Jimeno
Joana de Foix
BLAVA

Recó del Vaqué
La sentiu

Navaes

4,00 €
o 10€

Passeig Arenal
Sínia
Tamarits
Cèsar Gimeno
Passeig Marítim MuelleRibera

segons la
infracció
administra va
de l’ar cle 4.5
de l’Ordenança
Fiscal

Francisco Chavarria
Llastres
Jonquet

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia xxx de xxxx de 2021 i continuarà vigent fins que
no s’acordi la seva modificació o derogació.
Diligència: Aquesta Ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària del dia xxx de xxxxx de 2021, publicat al BOPT núm. xxxxx de data xxx
d’xxxxx de 2021. L’acord d’aprovació definitiva, va ser pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària del dia xxx de xxxx de 2021 publicat en el BOPT núm. xxxxx de data xxxx de
xxxxx de 2021.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

MEMÒRIA ECONOMICOFINANCERA
En ús de les atribucions atorgades pels articles 41 i 127 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquest Ajuntament considera necessari i oportú establir i ordenar
determinada taxa fiscal per finançar el servei de l’ocupació publicitària de la
senyalització vertical direccional que realitza en el Municipi i és competència de
l'Entitat Local.
La fi que es persegueix amb l'ordenació d'aquesta taxa fiscal, no és un altre que el
reunir fons per al sosteniment o manteniment del citat servei.
Tot això sobre la base que no concorre cap de les circumstàncies especificades en la
lletra b) de l'article 20.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i per tant, procedeix
l'establiment d'aquesta figura.
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no recull en el seu articulat, quant a l'establiment
dels preus públics, que s'hagi d'acompanyar un estudi o Memòria
economicofinancera prèvia, com és el cas de les taxes. No obstant això, i conforme
a l'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, d'aplicació
supletòria en l'àmbit local, d'acord amb la seva disposició addicional setena, tota
proposta, tant de fixació com de modificació de preus públics, haurà d'anar
acompanyada d'una Memòria economicofinancera, que justificarà l'import dels
mateixos i el grau de cobertura financera dels costos.
En conseqüència amb l'anterior, s'emet la següent
MEMÒRIA ECONOMICOFINANCERA
PRIMER. Consideracions generals.
Es tracta de la taxa per la utilització de l’ocupació publicitària de la senyalització
vertical direccional per la qual, l'Ajuntament pot establir una taxa fiscal, per tal que
garanteixi l’equilibri econòmic i l'autonomia i la suficiència financera d’aquest
Ajuntament, completar l’esquema bàsic de tributació i implementar la capacitat de
consecució de recursos per part de l’Ajuntament, ja que la necessitat d’aquests
exigeix que tots els contribuents satisfacin els corresponents tributs.
La legislació aplicable ve determinada per:
— Els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
— L'article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics
(concepte de taxa).

TERCER. Estudi tècnic-econòmic sobre els costos previsibles del servei.
En conseqüència amb l'anteriorment exposat, es considera per al millor estudi
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econòmic el cost previsible dels serveis.
Aquest cost previsible es pot deduir de les despeses consignades en les aplicacions
de l'Estat de Despeses i de la seva liquidació de l'any anterior, dels imports directa
o indirectament destinats al servei, així com l'augment previsible per a l'any actual,
tenint en compte, entre altres factors, la Llei de Pressupostos de l'Estat, Lleis
d'acompanyament dels mateixos, i altres dades que tenen repercussió en els costos
previsibles del mateix com els diferents indicadors macroeconòmics de l'economia
espanyola, per compensar amb els ingressos consignats en l'Estat d'Ingressos els
provinents del preu públic, destinats a sufragar aquelles despeses.
Sobre la base de les despeses consignades al Pressupost Municipal de l'any 2021
que directa o indirectament s'apliquen a aquest servei, s'estimen els següents
costos:
A.- Costos fixos
Els costos fixos són aquells que s'identifiquen plenament amb el servei prestat i
poden ser assignats de forma específica sense necessitat de prorrateig o
repartiment algun entre altres activitats o serveis.
Principalment, els costos fixos s'agrupessin per la seva naturalesa, de manera que
podrem identificar quatre tipus: costos relacionats amb el personal imputat al
Servei, costos relacionats amb l'immobilitzat associat al Servei, costos associats a
subministraments i serveis exteriors necessaris i un altre tipus de costos no inclosos
en els anteriors.
En aquest cas, els costos avaluats, posant de referència l’any 2020,
següents costos:

serien els

Neteja i desinfecció dels postes de la via
pública

447,70 €

Reposició de lames i material addicional

1.110,26 €

Hores del personal per anualitat, cost
aproximat ( gestió i manteniment i
resoldre incidències per desperfectes per
accident s de trànsit, inclemències
meteorològiques entre d’altres)

1.100,00 €

El càlcul de la reposició de lames és un càlcul aproximat que es té en compte per la
reposició i manteniments puntuals o deteriorament per al mal ús en actes de
vandalisme, accidents de trànsit
i d’altres causades per les inclemències
meteorològiques
Els costos totals associats a l’ocupació publicitària de la senyalització vertical
direccional en aquest cas seria el següent dels costos fixos i els costos variables:

COST TOTAL

2.657,96 €

Atenent que durant l’exercici anterior del 2020 es va facturar 1.680,00€ d’un total
de 64 lames publicitàries, i tenint en compte que dos dels comerços han cessat la
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Costos indirectes

seva activitat, i per tant , per aquest exercici 2021 per al càlcul dels ingressos de les
taxes no es tindran en compte, es calcula que la facturació total serà de 1.575,00€ i
60 lames.
Atès que per tal de regular la senyalització direccional del municipi es preveu
limitar a un màxim de 5 lames per establiment a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta modificació, per la qual cosa es veuria modificat el nombre de lames a
50, sempre i quan no s’inclogui algun altre establiment en aquest exercici.. Amb tot,
s’observa que les despeses no estan equilibrades amb els ingressos que se
n’obtenen.
Tanmateix cal incloure que:

1. S’estableix la obligatorietat de notificar a l’Ajuntament la baixa de
l’ocupació quan es realitzi, per tal de donar de baixa el rebut en el següent
padró que s’emeti.
2. L’ajuntament retirarà la senyalització quan: a) L’establiment cessi la seva
activitat i no ho comuniqui en un termini de 6 mesos. b) Existeixi
impagament de la taxa corresponent ocasionarà la revocació de la llicència.
CINQUÈ. Fixació de la taxa fiscal estudiada.
La quantitat a exigir i liquidar per una taxa s'obtindrà de l'aplicació de preus,
quotes, abonaments, entrades, etc. corresponents al servei de què es tracti, optant
per la modalitat que millor s'adapti al mateix.
Considerant l'anterior en relació amb l'estudi del valor de mercat de la utilitat que
comporta la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic,
obtindrem les quantitats definitives que s'hauran d'establir en l'Ordenança.
Tenint en compte que s’ha detectat en els exercicis anteriors que el dèficit està
bastant per sobre dels ingressos obtinguts, és motiva aquesta proposta de
modificació de taxa per minimitzar el dèficit actual.

TAXA DE L’OCUPACIÓ PUBLICITÀRIA DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL DIRECCIONAL
PER LAMA PUBLICITÀRIA
50,00€ (amb un màxim de 5 per establiment)

SISÈ. Per tot l'anteriorment descrit, la proposta d'imposició i ordenació de la taxa
per l’ocupació de la senyalització vertical direccional, compleix amb els requisits
legals de l'article 20 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estant previst en
conseqüència que les quanties estimades no generen un superàvit de gestió,
sempre que les que finalment s'aprovin no superin individualment les previstes i es
compleixin les previsions d'aquest estudi. Tot això, sense perjudici de la possibilitat
de modificar les quotes una vegada estigui en funcionament, sobre la base de
l'execució real que s'hagi produït.
SETÈ.- Si escau,
es substituirà el redactat de l’Ordenança número 9 en el seu
article 9 bis i en concret a l’apartat 6 per:
6.- S’establirà la següent quota en concepte de taxa anual :
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A la vista de l'anàlisi tècnica-econòmica exposat, és procedent fixar les
quanties de la taxa de la utilització privativa del domini públic per l’ocupació de la
publicitat de la senyalització vertical direccional, en la forma següent:

TAXA DE L’OCUPACIÓ PUBLICITÀRIA DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL
DIRECCIONAL
PER LAMA PUBLICITÀRIA
50,00€ (amb un màxim de 5 per establiment)
L’ajuntament retirarà la senyalització quan:
a) L’establiment cessi la seva activitat i no ho comuniqui en un termini de
6 mesos.
b) Existeixi impagament de la taxa corresponent ocasionarà la revocació
de la llicència.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL TEIXIT EMPRESARIAL AL
MUNICIPI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
PREÀMBUL
Aquestes bases tenen com a ﬁnalitat fomentar el consum de la ciutadania dins del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en ac vitats locals produc ves que han estat obligades al
cessament i/o reducció d’ac vitat per estats pandèmics.
Amb l’objec u de mantenir llocs de treball de l’estructura empresarial existent, les bases volen
establir les regulacions per la concessió de subvencions des nades a les llars del municipi.
Les bases d’aquest ajut és protegir el planeta per potenciar i facilitar el consum circular del
municipi, facilitant econòmicament la llar respectuosa amb el consum dins del seu entorn
immediat, com un dels 17 objec us de desenvolupament sostenible (ODS) del Programa de
les Nacions Unides.
L’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant proposa aquests ajuts com una nova
mesura urgent de reac vació econòmica amb l’objec u de reduir l’impacte a l’economia local,
inﬂuir posi vament a la demanda i mantenir el benestar de tots el ciutadans en general,
d’acord amb el que es disposa l’ar cle 40 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya segons el qual
els poders públics han de tenir com a objec u la millora de la qualitat de vida de totes les
persones i d’acord amb l’ar cle 45 del mateix cos legal segons el qual els poders públics han
d’adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de
Catalunya i dels seus ciutadans.
Ar cle 1
Tipus d’accions
S’estableixen per a la deﬁnició de la pologia de les prestacions a les que fan referència les
presents bases els criteris següents:






Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents pus
d’accions, en forma de vals mitjançant una targeta moneder. Els vals es bescanvien a
les empreses adherides segons l´annex I del municipi per productes propis.
Es parteix de prestacions de pagament únic, de manera individual i puntual. amb
caràcter urgent i transitori, tot i que en funció de l’evolució i de la durada de la crisi de
la pandèmia de la llar beneﬁciària.
La concessió d’una prestació en vals no generarà cap dret a rebre-la en exercicis
econòmics posteriors.
Es tracta d’ajuts de quan a variable en funció dels membres i renda de la llar de
convivència.
L´ajuntament subvenciona directament la compra de béns i serveis als ciutadans amb
la targeta moneder en forma de vals. Les empreses adherides dins de les ac vitats
incloses a l’annex I jus ﬁquen mitjançant factura la despesa realitzada.

Tipus de targeta:
1.1 Targeta Consum 100%
Per a la determinació dels límits per llar i el dret d’u litzar aquesta targeta, s’u litzarà el
següent criteri de càlcul tenint en compte la composició de cada unitat de convivència.
Indicador de Renda de Suﬁciència a Catalunya (IRSC) mensual vigent: 569,12€ *
índex de la pologia de la llar.
Valor de l'indicador de renda de suﬁciència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73
euros anuals.
Taula Resultant:

Composició de la llar
Llar amb una persona sola sense
ﬁlls
Llar amb pare o mare amb ﬁlls
Llar formada per parella sense ﬁlls
Llar formada per parella amb ﬁlls i
altres pus de llars

Índex Resultat
1,3
1,5
2,5
2,7

739,856
853,68
1422,8
1536,62
4

Renda familiar anual
Arrodonimen
màxima
t
9.000€

750
850
1400

10.200€
16.800€
18.000€

1500

1.2 Targeta Consum 100% plus
Cada pologia de llar del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que superi la renda
familiar anual màxima de la taula de l’art. 1.1 sense màxim de renda per aquesta categoria,
hauran de fer servir la targeta consum 100% plus.
Ar cle 2
Des nació i quan a de les subvencions
2.1 Targeta Consum 100%
Les llars que es guin dins dels límits de renda de l’art 1.1, rebran l’ajut íntegre en vals (100%
bestreta) i segon la taula següent:
Composició de la llar
Llar amb una persona sola sense ﬁlls
Llar formada per parella sense ﬁlls
Llar monoparental d’un ﬁll
Llar monoparental més d’un ﬁll
Llar formada per parella amb ﬁlls i altres
pus de llars

Import en vals targeta*
150
230
230
260
320

*1 val equival 1€ de consum a les empreses adherides corresponents a les ac vitats annex I i II.

Aquest ajut a fons perdut és compa ble amb tots els altres ajuts de serveis socials del propi
ajuntament i de la resta d’administracions públiques, sempre i quan conjuntament no superin
les despeses per aquests ﬁnançades.
2.2 Targeta Consum 100% plus
Les llars que superin els límits de renda de l’art 1.1, rebran l’ajut íntegre en vals (100%
bestreta) segon la taula següent:
Composició de la llar
Llar amb una persona sola sense ﬁlls
Llar formada per parella sense ﬁlls
Llar monoparental d’un ﬁll
Llar monoparental més d’un ﬁll
Llar formada per parella amb ﬁlls i
altres pus de llars

Import en vals targeta *
100
120
120
140
160

*1 val equival 1€ de consum a les empreses adherides corresponents a les ac vitats annex I

Tota compra que la llar beneﬁciaria realitzi a les empreses adherides segon l’annex I implicarà
la compra del 50% en forma de vals i l’altre 50% amb aportació pròpia del beneﬁciari. Tots els
moviments quedaran enregistrats mitjançant una aplicació informà ca que validarà tot aquest
procés de compra i emetrà els corresponents cer ﬁcats jus ﬁca us de despesa.
Ar cle 3
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions
previstes en aquestes bases s’efectuarà anualment en funció de les corresponents
disponibilitats pressupostàries mitjançant resolució de la junta de govern, establint el termini
de presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, la quan a
màxima des nada.
Durant l’any s’estableix dos períodes de convocatòria:
- 1a convocatòria ( primer semestre)
- 2a convocatòria ( segon semestre)
Les convocatòries ﬁnalitzaran sempre en divendres per tal de garan r les vendes els dies de
més baixa ac vitat comercial.
Ar cle 4
Beneﬁciaris de la subvenció
Són beneﬁciaris de la subvenció les persones siques i llars de convivència amb residència
efec va i empadronades al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Es considerarà
unitat llar de convivència, als efectes de les presents bases, aquelles cons tuïdes per un grup
de convivència comuna, segons el padró municipal d’habitants.
S’atorgarà una única targeta per llar fa referència a l’immoble on es gui empadronat/da la
persona sol·licitant de l’ajut. Només pot haver un únic ajut per unitat familiar i habitatge.

Preval la condició de propietat i/o règim de lloguer i/o usufructuari/ària de la llar on és
resideixi.
La llar es considera com a unitat econòmica en termes d’ingressos i despeses.
Requisits del sol·licitant:
a) Tenir 18 anys o més d’edat, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el
tràmit legal d’emancipació.
b) Residir efec vament i estar empadronada tota la unitat familiar al terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, de forma ininterrompuda, per un termini mínim d’un any.
c) La persona sol·licitant ha d’ésser el subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles (en el
seu defecte, acreditar la propietat de l’habitatge), ésser arrendatari/a de l’habitatge o constar
al padró municipal com a persona principal de la llar. El subjecte passiu podrà delegar amb una
autorització amb causa jus ﬁcada , a un membre de la unitat familiar, empadronada al
municipi i que haurà de complir tots els requisits de la present subvenció, el dret a ser la
persona beneﬁciària de l´ajut i tular de la targeta moneder.
d) Per tal de determinar els nivells d’ingressos s’u litzarà l’Indicador de Renda de Suﬁciència
de Catalunya (IRSC) mensual de l’any en curs, com a renda disponible de la persona o unitat
familiar de convivència, segons els criteris que s’estableixen a l’art. 1 per a la valoració
econòmica .
Ar cle 5
Condicions i requisits del teixit empresarial adherit
Es poden adherir a la campanya totes les empreses amb domicili ﬁscal i amb local afecte a
l’ac vitat, en cas de disposar de local per al desenvolupament de l’ac vitat, a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant amb el CNAE relacionat a l’Annex I i II. A més a més, hauran de complir
amb les següents condicions:


Les ac vitats de les empreses adherides han de tenir el CNAE segons l’annex I i II.
L’Ajuntament es reserva el dret a veriﬁcar que les ac vitats s’ajus n a l’objecte de les
presents bases.
Les empreses adherides hauran de disposar de la llicència d’ac vitats de l’ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
 Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries (AEAT i Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) i de la Seguretat Social.
 Les empreses adherides han d’estar iden ﬁcades amb la imatge corpora va de l’acció
que l’Ajuntament lliurarà una vegada s’hagi sol·licitat l’adhesió amb el compliment dels
requisits exigits.
En el cas que l’empresa no hagi par cipat en anteriors convocatòries caldrà que presen el
model de sol·licitud d’adhesió a la campanya a través del registre central o de la seu
electrònica de l’ajuntament.

Els establiments adherits a les campanyes anteriors con nuaran adherits en les presents
convocatòries i abans del període de pagament de les factures es comprovarà els deutes
tributaris i de la Seguretat Social.
En el cas que un establiment adherit no vulgui con nuar amb les campanyes, haurà de
presentar la corresponent renúncia a través del registre general o per la seu electrònica de
l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
L’ajuntament comprovarà d’oﬁci la disposició de llicència d’obertura de l’establiment i la
situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social. A aquests
efectes, s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests extrems.
La facturació màxima per establiment serà de 12.000€ per convocatòria.
Ar cle 6
Presentació de sol·licituds
A les oﬁcines de l’OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
disposició dels interessats els models normalitzats de sol·licituds.

ndran a

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general o per la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Es podran presentar les sol·licituds a par r de l’endemà de la publicació de la convocatòria al
BOPT ﬁns el termini de ﬁnalització de la convocatòria.
Ar cle 7
Procediment de sol·licitud. Documentació a aportar.
1a CONVOCATÒRIA (1r semestre):
o

Targeta Consum 100%:
 Instància model de la sol·licitud.
 En el cas que la llar no hagi rebut l’ajut en la convocatòria anterior, caldrà aportar la
Vida laboral i la Declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar.
 En el cas que la llar hagi vist modiﬁcada la seva situació econòmica i hagi rebut l’ajut
en la convocatòria anterior, caldrà aportar la vida laboral actualitzada o els documents
acredita us que jus ﬁquin que la llar pot ser beneﬁciaria d’aquesta targeta.

o

Targeta Consum 100% Plus:
 Instància model de la sol·licitud.

La Comissió de Valoració de l’ajut comprovarà, prèvia autorització del sol·licitant,
l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) i de la Seguretat Social. A aquests efectes,
s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests extrems.
Així mateix, la Comissió de Valoració es reserva el dret de sol·licitar tota aquella documentació
necessària per comprovar l’acreditació de les condicions i els requisits per a l’atorgament de
l’ajut.

2a CONVOCATÒRIA (2n semestre):
o

Targeta Consum 100%:
 Instància model de la sol·licitud.
 Vida laboral i Declaració de la renda de l’any en curs de tots els membres de la unitat
familiar.

o

Targeta Consum 100% Plus:
 Instància model de la sol·licitud.

La Comissió de Valoració de l’ajut comprovarà, prèvia autorització del sol·licitant,
l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) i de la Seguretat Social. A aquests efectes,
s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests extrems.
Així mateix, la Comissió de Valoració es reserva el dret de sol·licitar tota aquella documentació
necessària per comprovar l’acreditació de les condicions i els requisits per a l’atorgament de
l’ajut.
Ar cle 8
Criteris Comuns d’avaluació
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per la Comissió de Valoració de les subvencions de
l’Àrea de Promoció Econòmica. La Comissió de Valoració emetrà un informe on s’avaluaran les
sol·licituds de subvenció segons l’art. 2 a la Junta de Govern per l’atorgament de la subvenció.
Ar cle 9
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment d’adjudicació directa, tenint en compte
els criteris segons l’art. 2.
Les prestacions regulades mitjançant les presents bases són intransferibles i, per tant, no
podran oferir-se en garan a d’obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o
descompte, excepte la retenció o embargament.
En el supòsit que concorrin vàries persones sol·licitants d’una mateixa unitat familiar de
convivència per a fer front a la mateixa despesa, només es podrà concedir a una d’elles la
prestació corresponent, promovent l’acord entre les parts interessades.
De manera excepcional, es deixa a criteri tècnic l’acceptació i u lització de vies i criteris
alterna us que perme n efectuar una suﬁcient valoració econòmica i social de cada situació,
(moviments bancaris, quotes de lloguer o hipoteca, etc.) o la declaració responsable o jurada
de condicions econòmiques i socials.

La resolució de les sol·licituds presentades serà competència de la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en un termini màxim de 30 dies des de la
data de presentació de la instància.
La targeta nomina va es lliurarà amb la no ﬁcació de l’atorgament. La persona tular podrà
delegar a una altra persona la recollida de la targeta moneder aportant una autorització
signada adjuntant la fotocòpia del DNI del tular de la targeta moneder.
Ar cle 10
Obligacions dels beneﬁciaris
Els beneﬁciaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les
obligacions següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’ac vitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant
l’Ajuntament.
b) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa ﬁnalitat, es pugui produir en
la des nació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan
competent.
c) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la tresoreria general de la
seguretat social i amb l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i no ser deutor per
acord de reintegrament amb aquest úl m mitjançant l’oportuna declaració responsable,
autoritzant a la comprovació de la mateixa a l’administració concedent dels ajuts.
d) No estar incurs en prohibició per rebre subvencions segons allò establert a l’art. 13 de la
LGS, apartat el qual s’haurà d’acreditar mitjançant l’oportuna declaració responsable inclosa al
model normalitzat de sol·licitud dels ajuts o document independent d’aquesta signat pel
sol·licitant de l’ajut o representant legal del mateix, havent d’acreditar igualment l’esmentada
representació per qualsevol mitjà admès en dret.
Ar cle 11
Normes de funcionament de la Targeta Moneder:


La Targeta Consum 100% es podrà u litzar en qualsevol dels establiments adherits que
marca l’Annex I i II de les presents bases.
 La Targeta Consum 100% PLUS es podrà u litzar en qualsevol dels establiments
adherits que marca l’Annex I de les presents bases.
 Queden excloses les compres de tabac, alcohol, jocs i apostes amb la targeta moneder.
La targeta moneder s’ha d’u litzar, com a mínim, en tres establiments diferents durant
la campanya.
 La targeta moneder és d’ús personal i intransferible. En el moment de la compra,
l’establiment podrà demanar el DNI a la persona per veriﬁcar que és el tular de la
targeta moneder.








La Targeta moneder s’haurà d’u litzar dins el termini de convocatòria, no es podran
realitzar compres un cop ﬁnalitzat el termini que marca la convocatòria.
Els vals (euros) que no es bescanviïn durant la convocatòria en curs no s’acumularan
per les pròximes campanyes ni es podran recuperar.
La targeta moneder serà reu litzable per a posteriors campanyes. En cas de pèrdua o
deteriorament per mal ús que impliqui un duplicat de targeta, ndrà un cost de 10€.
Les empreses disposaran d’una aplicació que es podran descarregar-se per “Play
Store” o similar, d’ús obligatori per a les transaccions amb la targeta moneder objecte
de l’ajut.
El beneﬁciaris podran consultar l’estat de les seves transaccions i saldo pendent de
gastar en la plataforma web.

Ar cle 12
Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest pus d’ajut i també de les
condicions bàsiques per tal que els ciutadans puguin accedir-hi, mitjançant la seva publicació al
BOPT, Seu Electrònica municipal i els mitjans addicionals de publicitat.
Ar cle 13
Jus ﬁcació de la subvenció




La targeta moneder en vals disposa de validesa ﬁns el termini de ﬁnalització de la
convocatòria.
El teixit empresarial adherit disposa d’un mes, des del bescanvi per la persona
beneﬁciària, per a la seva presentació a l’ajuntament.
Els consum acreditat dels vals hauran d’anar acompanyats de les corresponents
factures, jus ﬁca ves de la despesa.

L’ajuntament, analitzada la documentació, aprovarà les factures presentades pel teixit
empresarial de l’annex I i II, degudament validades per acord de Junta de Govern Local, en el
termini màxim d´un mes des de la data del registre entrada a l’ajuntament.
Ar cle 14
Pagament
El pagament de les factures serà tramitat un cop s’hagi comprovat la jus ﬁcació de la
realització de la despesa, en relació amb aquesta comprovació s’haurà d’incorporar a
l’expedient:
-

Informe tècnic favorable de comprovació
Informe d’Intervenció Limitada Prèvia de la despesa (Fase de Reconeixement de la
Obligació)
Aprovació de l’atorgament de la despesa mitjançant acord de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Ar cle 15

Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els ar cles 99 i 100 del Decret legisla u
3/2002, de24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de ﬁnances públiques de
Catalunya, modiﬁcat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures ﬁnanceres, i es
procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien
impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objec u, de l’ac vitat, del projecte o no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de jus ﬁcació o la jus ﬁcació insuﬁcient, en els termes que
estableix l’ar cle 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; així com l’
incompliment del que estableix els ar cles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a les actuacions de
control i comprovació.
d) Incompliment per part del beneﬁciari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries o
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment de concessió de
l’ajut, des de la seva convocatòria ﬁns la jus ﬁcació del mateix.
e) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per rebre
ajudes públiques en els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el procediment de
concessió de l’ajut, des de la seva convocatòria ﬁns la jus ﬁcació del mateix.
Ar cle 16
Règim Sancionador
Les persones beneﬁciàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que
sobre sancions administra ves estableix la norma va aplicable en matèria de subvencions, la
Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.
Diligència.- Per fer constar que aquestes Bases van ser aprovades inicialment al Ple del xx i
publicades inicialment al BOP xx
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, xx
Secretària General
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ANNEX I
Número d’epígraf del CNAE de les empreses que poden adherir-se a l’acció del teixit

empresarial.

4511
4519
4532
4719
4751
4752
4753
4754
4759
4761
4763
4764
4765
4771
4772
4777
4778
4779
4782
5610
5621
5914
7911
9001
9004
9102
9103
9104
9105
9106
9311
9312
9313
9319
9321
9329

Venta d’automòbils i vehicles de motor lleuger
Venta d’altres vehicles de motor
Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Altres pus de comerç al detall en establiments no especialitzats
Comerç al detall de tèx ls en establiments especialitzats
Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats
Comerç al detall de ca fes, moquetes i reves ments de parets i terres en
establiments especialitzats
Comerç al detall d’electrodomès cs en establiments especialitzats
Comerç al detall de mobles, aparells d’il·luminació i d’altres ar cles d’ús domès c
en establiments especialitzats
Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats
Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats
Comerç al detall d’ar cles d’esport en establiments especialitzats
Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats
Comerç al detall de peces de ves r en establiments especialitzats
Comerç al detall de calçat i ar cles de cuir en establiments especialitzats
Comerç al detall d’ar cles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats
Comerç al detall d’altres pus d’ar cles nous en establiments especialitzats
Comerç al detall d’ar cles de segona mà en establiments especialitzats
Comerç al detall de productes tèx ls, peces de ves r i calçat en parades de venda i
mercats ambulants
Restaurants i establiments de menjars
Provisió de menjars preparats per a celebracions
Ac vitats d’exhibició cinematogràﬁca
Ac vitats de les agències de viatges
Arts escèniques
Ges ó de sales d’espectacles
Ac vitats de museus
Ges ó de llocs i ediﬁcis històrics
Ac vitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
Ac vitats de biblioteques
Ac vitats d’arxius
Ges ó d’instal·lacions espor ves
Ac vitats de clubs espor us
Ac vitats dels gimnasos
Altres ac vitats relacionades amb l’esport
Ac vitats de parcs d’atraccions i parcs temà cs
Altres ac vitats recrea ves i d’entreteniment ncaa (no classiﬁcats en altres
apartats)

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

En el cas que un número d’epígraf del CNAE no hagi estat inclòs en aquest llistat, i per mo us
de futurs d’estats pandèmics regulats per norma i dins de convocatòria, queda mo vada la
seva incorporació a la llista, i per tant, l’empresa es podrà adherir.
Queden excloses les vendes de tabac, alcohol, jocs i apostes.

ANNEX II
Empreses amb el següents sectors d’ac vitats que poden adherir-se a l’acció del teixit
empresarial amb el requisit addicional de pe t comerç.








Establiments comercials minoristes d’alimentació
Productes i béns de primera necessitat
Establiments farmacèu cs
Metges
Òp ques
Productes ortopèdics
Productes higiènics.

Bases per la concessió de subvencions a les empreses per la contractació de treballadors aturats
Article 1
Objecte
Aquestes bases tenen com a finalitat establir les regulacions per la concessió de subvencions destinades a la
contractació de treballadors inscrits a l’atur que promou l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant,
amb l’objectiu de reduir les actuals taxes d’atur.
Aquesta subvenció es destina al col·lectiu empresarial local per la creació permanent d’un major nombre de
llocs de treball, així mateix, facilita que treballadors en situació d’atur del municipi en situacions de necessitat
social o risc d'exclusió social, puguin ampliar la seva experiència laboral.
En el cas de la reducció de l’activitat de l’empresari/ària local en més del 25% dels seus ingressos habituals o
del cessament temporal motivat per estat pandèmic, l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant sent
coneixedors que el resultat final de l’actual crisis econòmica és incert, proposa addicionalment a aquest ajut
unes noves mesures urgents de reactivació econòmica, amb l’objectiu de reduir l’impacte a l’economia local,
influir positivament a la demanda i mantenir el benestar de tots el ciutadans en general.
Article 2
Tipus d’accions
Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents tipus d’accions:
La contractació de treballadors empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (amb una
antiguitat mínima de 12 mesos) , inscrits a la Borsa de Treball del municipi, i inscrits a l’atur com a DONO
(demandant d’ocupació no ocupat)
En el cas de la reducció de l’activitat de l’empresari/ària local en més del 25% dels seus ingressos habituals o
del cessament temporal motivat per estat pandèmic veure article 10.2. contractació de treballadors.
Article 3
Destinació i quantia de les subvencions
3. 1 La quantia màxima d’ajut serà de 1.200 euros per persona contractada per increment d’ocupació neta amb
jornada complerta o parcial corresponents als costos de seguretat social, sent un màxim de 4.000 euros anuals
per empresa.
3.2 En el cas de la reducció de l’activitat demostrable amb aportació de documentació justificativa de
l’empresari/ària local en més del 25% dels seus ingressos habituals o del cessament temporal motivat per la
imposició de restriccions en cas de pandèmia, contracta de nou a la mateixa persona i/o en cas de
manteniment d’estructura salarial a pesar de les pèrdues acumulades, la quantitat de l’ajut és del 80% del cost
de la seguretat social dels treballadors.
Si l’empresa beneficiaria té local afecte a l’activitat i aquesta està subjecte a un cost fixe d’hipoteca, de lloguer
i/o concessió obtindrà un 5% més del resultat del 3.2. sent un màxim de 5.500 euros per empresa.
Queden excloses d’aquest apartat les empreses de nova creació.
3.3 Si l’empresa contracta a les persones que disposen del Certificat d’Acció d’Ocupació i Professionalització, la
quantia màxima d’ajut serà de 1.400 euros per persona contractada corresponents als costos de la seguretat
social, sent un màxim de 5.000 euros anuals per empresa.
La quantia d’ajut per tots els conceptes serà de 10.000€ anuals per empresa.
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Article 4
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions previstes en aquesta
bases s’efectuarà anualment en funció de les corresponents disponibilitats pressupostàries mitjançant resolució
de la junta de govern, establint el termini de presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual
s’ha d’imputar, la quantia màxima destinada.
Article 5
Beneficiaris de la subvenció
Podran ser beneficiaris de les subvencions que preveuen aquestes bases els empresaris individuals, petites
empreses ja existents i petites empreses de nova creació, que realitzin la seva activitat i tinguin establert el seu
domicili social al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, estant al corrent de les obligacions tributàries i
fiscals i no ser deutor per qualsevol concepte amb aquest Ajuntament. Així mateix, si tenen local afecte segons
la seva activitat també han de disposar de la corresponent llicència d’activitats.
En el cas d’existir moltes peticions es limitarà la subvenció a la contractació o manteniment d’un treballador per
empresa o empresari individual.
Aquestes bases no seran compatibles als beneficiaris pel mateix concepte de l´Ajut a la creació neta d’ocupació
de les Bases Reguladores dels Incentius a la Implantació de Projectes Innovadors i Noves activitats
Estratègiques per al Municipi que demanin subvenció a l´emprar de la tipologia recollida en l´article 3 d) de l
´annex I de les dites bases.
Article 6
Presentació de sol·licituds
A les oficines de l´OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tindran a disposició dels
interessats els models normalitzats de sol·licituds tant per les empreses o empresaris individuals.
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant.
En el cas de persones jurídiques (art. 14 de la LPACAP), s’especifica l’obligació de presentar-ho telemàticament
a través de la seu electrònica municipal.
Es podran presentar les sol·licituds a l’endemà des de la publicació de la convocatòria al BOPT.
Article 7
Criteris Comuns per la selecció
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per la Comissió de Valoració de les subvencions de l’Àrea de
Promoció Econòmica. La Comissió de Valoració emetrà un informe a la Junta de Govern on s’avaluaran les
sol·licituds de subvenció a la contractació amb les prioritats següents:
Ajut 3.1 i 3.3







Situacions de necessitat social o risc d'exclusió social (fins a 10 punts)
Salari superior a 1,2 vegades l’establert pel salari mínim interprofessional (fins a 10 punts)
Jornada laboral complerta (fins a 10 punts)
Tipologia de contracte ( fins a 10 punts)
Creació neta d’ocupació(*) (fins a 5 punts )
Foment de la igualtat d’oportunitats dins el projecte ( fins a 5 punts)

Ajut 3.2
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Justificació de cessament activitat de l’empresari/ària local o de reducció d’activitat de més del 25%
dels seus ingressos habituals (50 punts)

(*) Quedarà exclòs directament de l’ajut d’ocupació neta la contractació d’un treballador/a diferent al preexistent abans de l’estat pandèmic.

Article 8
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència competitiva, tenint en compte els
criteris de selecció indicats.
La resolució de les subvencions serà competència de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant, en un termini màxim de 30 dies.
Article 9
Procediment de sol·licitud
Les entitats i persones beneficiàries presentaran una oferta d’ocupació de caràcter específic a la Borsa de
Treball Municipal ( IDETSA), per la contractació dels treballadors amb càrrec a la subvenció.
Per poder avaluar aquest criteris s’hauran d’aportar a les oficines de l´OMAC i/o a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant:
Documentació obligatòria comuna pels tres ajuts:







Relació dels treballadors contractats segons model adjunt al tràmit de la sol·licitud.
Fotocopia DNI/NIE dels treballadors
Còpies simples dels contractes de treball i altes en la Seguretat Social.
Alta IAE.
Fotocòpia de la llicència d’activitats en cas de tenir local afecte.
Certificat de titularitat bancària.

Documentació addicional i obligatòria per l’ajut 3.1:

Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) o vida laboral actualitzada.

Memòria d’activitat i lloc/s específic/s d’ocupabilitat dins l’empresa
Documentació addicional i obligatòria per l’ajut 3.2:

En el cas de cessament o de reducció d’activitat de més del 25% dels ingressos habituals, presentar el
compte d’explotació/pèrdues i guanys del any en curs i d’un any habitual que no s’hagi vist afectat per
cap crisi, la baixa d’autònom, breu memòria de la reducció de l’activitat i/o altre documentació que
justifiqui objectivament aquesta reducció.
Documentació addicional i obligatòria per l’ajut 3.3:

Còpia del certificat d’Acció d’ocupació i professionalització

Memòria d’activitat i lloc/s específic/s d’ocupabilitat dins l’empresa

Article 10
Requisits dels treballadors
10.1 Els treballadors seleccionats seran contractats sense determinar la tipologia de contracte, amb un període
mínim d’un mes i amb els següents requisits i corresponents a l’ajut 3.1 i 3.3:



Estar empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i amb una antiguitat mínima de 12
mesos.
Inscrits a l’atur com a DONO (Demandant d´Ocupació No Ocupat)
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És valorarà estar inscrit a la Borsa de Treball del municipi (IDETSA). www.idetsa.cat

10.2 Els treballadors de l’ajut 3.2



Hauran d’estar donats d’alta al regim general de seguretat social de l’empresa sol·licitant.
Estar empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i amb una antiguitat mínima de 12
mesos.

Article 11
Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions
següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’activitat o adoptant el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant l’Ajuntament.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació segons s’estableix al punt 13.
c) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de
la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan competent.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’obtenció d’altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionades, procedents de qualsevol
Administració.
e) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la tresoreria general de la seguretat social
i amb l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i no ser deutor per acord de reintegrament amb
aquest últim mitjançant l’oportuna declaració responsable, autoritzant a la comprovació de la mateixa a
l’administració concedent dels ajuts.
f) No estar incurs en prohibició per rebre subvencions segons allò establert a l’art. 13 de la LGS, apartat el qual
s’haurà d’acreditar mitjançant l’oportuna declaració responsable inclosa al model normalitzat de sol·licitud dels
ajuts o document independent d’aquesta signat pel sol·licitant de l’ajut o representant legal del mateix, havent
d’acreditar igualment l’esmentada representació per qualsevol mitjà admès en dret.
Article 12
Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest tipus d’ajut i també de les condicions
bàsiques per tal que tant les empreses com els treballadors interessats puguin accedir-hi, mitjançant la seva
publicació al BOPT, Seu Electrònica municipal i els mitjans addicionals de publicitat.
Article 13
Justificació de la subvenció
13.1.- Termini per justificar la subvenció serà d’un mes a partir de la finalització de la convocatòria.
13.2.- Documentació a presentar per tal de justificar les despeses:


Còpies simples de nòmines, dels RNT I RLC dels mesos que es demana l’ajut corresponents als
treballadors subvencionats i de l’extracte bancari acreditatiu d’haver realitzat la transferència de fons
als mateixos.



Document justificatiu de l’ERTO. En el cas que l’empresa l’hagi sol·licitat.

La no presentació de la totalitat de la documentació dins del termini de justificació dona lloc a la pèrdua del dret
a percebre dita subvenció.
En cas de presentació defectuosa d’aquesta, la Junta de Govern Local podrà acordar la subsannació per part del
sol·licitant afectat en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació del requeriment.
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Article 14
Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte
subvencionat, en relació amb aquesta comprovació s’haurà d’incorporar a l’expedient:
Informe tècnic favorable de comprovació
Informe d’Intervenció Limitada Prèvia de la despesa (Fase de Reconeixement de la Obligació)
Aprovació de l’atorgament de l’ajut mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
En el cas de mesures urgents per reactivació econòmica per cessament activitat de l’empresari/ària local o de
reducció d’activitat de més del 25% dels seus ingressos habituals l´empresari/ària podrà sol·licitar una
bestreta del 100% de la subvenció (art. 34.4, segon paràgraf, de la LGS), quan s’hagi acreditat
documentalment a l’hora de presentar la sol·licitud i aporti la documentació obligatòria segons l’article 9 de les
presents bases.
Article 15
Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de24
de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei
12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, i es procedirà a la revocació total o parcial de la
subvenció, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o no adopció del comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l’article
30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; així com l’ incompliment del que estableix
els articles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a les actuacions de control i comprovació.
d) Incompliment per part del beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment de concessió de l’ajut, des de la seva
convocatòria fins la justificació del mateix.
e) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per rebre ajudes públiques en
els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el procediment de concessió de l’ajut, des de la seva
convocatòria fins la justificació del mateix.
Article 16
Definicions
Als efectes d’aquestes bases, es considerarà petita empresa la que s’ajusti a la definició establerta a l’annex1
del Reglament (CE) núm. 800/2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el
mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del tractat, d’acord amb la qual s’entén per petita empresa la que
ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d’euros, o un
balanç anual que no excedeix els 10 milions d’euros.

Diligència.- Per fer constar que aquestes bases reguladores van ser aprovades inicialment al Ple de xx xx de
2021 i publicades definitivament al BOPT el xx de xx de 2021 (CVE xx).
Secretària General
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Bases reguladores del Programa d’Ajuts per al Foment de l’autoempresa.
L’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant dins del marc d’un conjunt d’accions per
reduir les actuals taxes d’atur, vol incen var la reinserció social mitjançant el foment de
l'autoocupació de les persones desocupades buscant l'increment de l’ocupació a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
Les presents bases amplien els recursos en ajuts a la creació, l’atracció i la innovació de futurs
projectes empresarials i empreses ja consolidades que busquen la diversiﬁcació empresarial i la
contractació d’aturats. I reforça la tasca realitzada per l’empresa municipal IDETSA, gestora dels
serveis d’Assessorament Empresarial i Borsa de Treball Municipal, el centre forma u Viver
d’Empreses IDETSA I , les naus pre-industrials del Viver d’Empreses IDETSA II, el Viver
Tecnològic per a nous emprenedors/es de base tecnològica (TIC’s) i COWMUNITAT per afavorir
el desenvolupament del teixit empresarial local i facilitar la creació de nova riquesa i nova
ocupació.
En el cas de la reducció de l’ac vitat de l’empresari/ària local en més del 25% dels seus
ingressos habituals o del cessament temporal mo vat per estat pandèmic, l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant sent coneixedors que el resultat d’una crisi econòmica és
incert, proposa addicionalment a aquest ajut unes noves mesures urgents de reac vació
econòmica, amb l’objec u de reduir l’impacte a l’economia local, inﬂuir posi vament a la
demanda i mantenir el benestar de tots el ciutadans en general.
Ar cle 1
Objecte
Aquestes bases tenen com a ﬁnalitat establir les regulacions per la concessió de subvencions
des nades a la reinserció social-laboral mitjançant la creació del propi lloc de treball, dins del
marc d’un conjunt d’accions on l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant té com a
objec u reduir les actuals taxes d’atur.
Ar cle 2
Tipus de despeses, des nació i quan a de les subvencions
Ajut 2.1 Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents pus de
despeses en el cas de la creació i l’atracció de nous projectes :
a)100% de l’import de la taxa municipal de llicencies d'obres per inici d'ac vitat.
b)100% de l'import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment.
c)100% de la quota de co tzació al RETA (Regim Especial de Treballadors Autònoms) els
rebuts compresos dins de la convocatòria.

d)80% de les despeses del gestor o assessor dels tràmits d'alta de l’autònom o empresa,
amb un import màxim de 1.000 euros en cas de coopera ves de 800 EUR per societats
mercan ls, de 200 euros per SCP i 100 euros per empresaris individuals.
e)50% del cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o
enginyer, amb un import màxim per aquest concepte de 800 euros.
f)50% de les despeses de primera publicitat (3 mesos) amb un màxim de 350 euros.
Les despeses han d’estar compreses dins del període de 6 mesos anterior i un any posterior de
la creació de l’empresa i presentat en una única sol·licitud d’ajut, a par r de l’aprovació i
publicació de la present subvenció.
La quan a d’ajut per tots els conceptes serà com a màxim de 2.400 € de les despeses
jus ﬁcades exclòs IVA.
Ajut 2.2 Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases en el cas de reducció de
l’ac vitat demostrable amb aportació de documentació jus ﬁca va de més del 25% dels seus
ingressos habituals o el cessament de l’ac vitat empresarial local mo vat per un estat
pandèmic:
a) 100% dels interessos dels préstecs hipotecaris del local afecte a l´ac vitat, amb un
import màxim de 500 euros.
b) 50% del cost del lloguer de l´arrendament afecte a l´ac vitat amb un import màxim
de 500 euros.
c) Boniﬁcació del 100% de les quotes d´autònom, amb un import màxim de 600 euros.
d) 50% de les despeses de publicitat de reac vació econòmica, amb un màxim de 200
euros.
La quan a d’ajut per tots els conceptes serà com a màxim de 1.300 € de les despeses
jus ﬁcades exclòs IVA.

Ar cle 3
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions previstes
en aquesta bases s’efectuarà anualment en funció de les corresponents disponibilitats
pressupostàries mitjançant resolució de la junta de govern. El termini de presentació de les
sol·licituds dependrà de l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar i de la quan a
màxima des nada.

Ar cle 4
Beneﬁciaris de la subvenció
Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona sica sempre que no es gui
afectada per cap de les prohibicions con ngudes a l’ar cle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i que compleixi els requisits següents:
Ajut 2.1
a) Que cons n inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oﬁcines de
Treball de la Generalitat de Catalunya el dia abans de l'inici de l'ac vitat empresarial.
b) Que l'ac vitat empresarial s'hagi donat d'alta en el període de convocatòria anual.
c) Que es guin empadronades a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb una anterioritat
mínima de 12 mesos abans de la data d'inici de l’ac vitat empresarial.
d) Que el domicili de l’ac vitat empresarial es gui localitzat al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
e) Que es disposi del pla d'empresa validat pel servei d'emprenedoria de l'empresa
municipal IDETSA.
Ajut 2.2
a) Que l'ac vitat empresarial ngui una an guitat mínima de 18 mesos.
b) Que el domicili ﬁscal de l’ac vitat empresarial es gui localitzat al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
c) Que es disposi d´una memòria de reac vació econòmica validada pel servei
d'emprenedoria de l'empresa municipal IDETSA.
Aquestes bases no seran d’aplicació als beneﬁciaris pel mateix concepte de l’ajut a la creació
neta d’ocupació de les Bases Reguladores dels Incen us a la Implantació de Projectes
Innovadors i Noves ac vitats Estratègiques per al Municipi que demanin subvenció a l’emprar
de la pologia recollida en l’ar cle 3 d) de l’annex I de les dites bases.

Ar cle 5
Presentació de sol·licituds
A les oﬁcines de l´OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
disposició dels interessats els models normalitzats de sol·licituds.

ndran a

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

En el cas de persones jurídiques (art. 14 de la LPACAP), s’especiﬁca l’obligació de presentar-ho
telemà cament a través de la seu electrònica municipal.
Es podran presentar les sol·licituds a l’endemà des de la publicació de la convocatòria al BOPT.
Ar cle 6
Criteris Comuns per la selecció
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per la Comissió de Valoració de les subvencions de
l’Àrea de Promoció Econòmica. La Comissió de Valoració emetrà un informe a la Junta de
Govern que avaluï la possible subvenció en funció del criteri principal de ser beneﬁciari de ple
dret (art 4) .
Ar cle 7
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència compe
compte els criteris de selecció indicats.

va, tenint en

La resolució de les subvencions serà competència de la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Ar cle 8
Procediment
Les persones interessades hauran d'adjuntar a les oﬁcines de l´OMAC i/o a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb la corresponent instància de sol·licitud
de la subvenció:
Ajut 2.1
a) Descripció breu de l'ac vitat empresarial, on s'expliquin també les caracterís ques de
l'ac vitat que són valorables per adjudicar la subvenció i disposi del pla d'empresa
validat pel servei d'emprenedoria de l'en tat pública empresarial IDETSA Memòria
d’actuació mesurable.
b) Relació detallada i quan ﬁcada de les despeses pressupostades en concepte de
cons tució, inici i manteniment de l'ac vitat empresarial corresponents als 12 primers
mesos d'ac vitat, que mo ven la sol·licitud de la subvenció.
c) Documentació acredita va de reunir els requisits especíﬁcs exigits i en concret:
• Còpia de la Declaració Censal d'inici d'ac vitat empresarial (models 036/037)
de la persona sol·licitant.

• Documentació del Servei d’Ocupació de Catalunya que acredi que la persona
que signa la sol·licitud estava inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada
el dia abans de la data d’inici de l’ac vitat de l’empresa o de la persona
autònoma.
• Còpia de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria
de la Seguretat Social.
d) Cer ﬁcat de tularitat bancària.
Ajut 2.2
a) Descripció breu de l'ac vitat empresarial, on s'expliquin també les caracterís ques de
la reac vació d´ac vitat que són valorables per adjudicar la subvenció. Memòria
d’actuació mesurable.
b) Relació detallada i quan ﬁcada de les despeses, amb còpies compulsades, factures i
rebuts de pagament bancari que mo ven la sol·licitud de la subvenció.
c) Documentació acredita va de reunir els requisits especíﬁcs exigits i en concret:
• Còpia de la Declaració Censal d'inici d'ac vitat empresarial (models 036/037)
de la persona sol·licitant.
• Còpia de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria
de la Seguretat Social.
d) Cer ﬁcat de tularitat bancària
Ar cle 9
Obligacions dels beneﬁciaris
Els beneﬁciaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les
obligacions següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’ac vitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho
davant l’Ajuntament.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació segons s’estableix al punt anterior.
c) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa ﬁnalitat, es pugui produir
en la des nació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per
l’òrgan competent.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa ﬁnalitat i/o despeses
subvencionades, procedents de qualsevol altre Administració.

e) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la tresoreria general
de la seguretat social i amb l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i no ser
deutor per acord de reintegrament amb aquest úl m mitjançant l’oportuna declaració
responsable, autoritzant a la comprovació de la mateixa a l’administració concedent
dels ajuts.
f) No estar incurs en prohibició per rebre subvencions segons allò establert a l’art. 13 de la
LGS, apartat el qual s’haurà d’acreditar mitjançant l’oportuna declaració responsable
inclosa al model normalitzat de sol·licitud dels ajuts o document independent d’aquesta
signat pel sol·licitant de l’ajut o representant legal del mateix, havent d’acreditar
igualment l’esmentada representació per qualsevol mitjà admès en dret.

Ar cle 10
Jus ﬁcació de la subvenció
Documentació acredita va de la realització de l’ac vitat subvencionada:
Per l’ajut 2.1:


Còpies simples de factures, documents acredita us i rebuts de conformitat de
pagament bancari de les despeses objecte de la present subvenció.

Per l’ajut 2.2:


Còpies simples de factures, documents acredita us i rebuts de conformitat de
pagament bancari de les despeses objecte de la present subvenció.



En el cas de cessament o de reducció d’ac vitat de més del 25% dels ingressos
habituals, presentar mitjançant compte d’explotació/pèrdues i guanys de l’any en curs i
de l’any 2019, baixa d’autònom, breu memòria de la reducció de l’ac vitat i/o altre
documentació que jus ﬁqui objec vament aquesta reducció.

El Termini per jus ﬁcar la subvenció serà d’un mes a par r de la ﬁnalització de la convocatòria.
La no presentació de la totalitat de la documentació dins del termini de jus ﬁcació dona lloc a
la pèrdua del dret a percebre dita subvenció.
En cas de presentació defectuosa d’aquesta, la Junta de Govern Local podrà acordar la
subsannació per part del sol·licitant afectat en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de
la no ﬁcació del requeriment.

El beneﬁciari de l’ajut haurà de jus ﬁcar l’acompliment de la ﬁnalitat per la qual ha estat
atorgada la subvenció, d’acord amb la documentació requerida a la corresponent resolució, de
conformitat amb el que s’estableix en les presents bases, essent aquest termini màxim de 60
dies a par r de l’endemà de la corresponent no ﬁcació.
Ar cle 11
Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la jus ﬁcació de la realització del
projecte subvencionat, i un cop un tècnic hagi elaborat un acte favorable de comprovació
s’haurà d’incorporar a l’expedient:
-

Informe tècnic favorable de comprovació
Informe d’Intervenció Limitada Prèvia de la despesa (Fase de Reconeixement de la
Obligació)
Aprovació de l’atorgament de l’ajut mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

En el cas de mesures urgents per reac vació econòmica per cessament ac vitat de l’empresari/
ària local o de reducció d’ac vitat de més del 25% dels seus ingressos habituals
l´empresari/ària podrà sol·licitar una bestreta del 100% de la subvenció (art. 34.4, segon
paràgraf, de la LGS), quan s’hagi acreditat documentalment a l’hora de presentar la sol·licitud i
apor la documentació requerida a l’ar cle 8 de les presents bases.
Ar cle 12
Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els ar cles 99 i 100 del Decret legisla u
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de ﬁnances públiques de
Catalunya, modiﬁcat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures ﬁnanceres, i es
procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho
haurien impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objec u, de l’ac vitat, del projecte o no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de jus ﬁcació o la jus ﬁcació insuﬁcient, en els termes
que estableix l’ar cle 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions;
així com l’ incompliment del que estableix els ar cles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a
les actuacions de control i comprovació.

d) Incompliment per part del beneﬁciari d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment
de concessió de l’ajut, des de la seva convocatòria ﬁns la jus ﬁcació del mateix.
e) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per
rebre ajudes públiques en els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el
procediment de concessió de l’ajut, des de la seva convocatòria ﬁns la jus ﬁcació del
mateix.
Ar cle 13
Deﬁnicions
Als efectes d’aquestes bases, es considerarà pe ta empresa la que s’ajus a la deﬁnició
establerta a l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 800/2008, pel qual es declaren determinades
categories d’ajuts compa bles amb el mercat comú en aplicació dels ar cles 87 i 88 del tractat,
d’acord amb la qual s’entén per pe ta empresa la que ocupa menys de 50 treballadors i que té
un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d’euros, o un balanç anual que no
excedeix els 10 milions d’euros.

Diligència.- Per fer constar que aquestes bases que van ser aprovades inicialment al Ple de xx
xxde 2021, i publicades deﬁni vament al BOPT del xx de xx de 2021 (CVE xx).

Secretària General

L´alcalde

