Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2022/2

PLE
DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
31 / de març / 2022

Durada

Des de les 18:00 fins a les 21:15 hores

Lloc

SALA D'ACTES CASA DE LA VILA DE L'HOSPITALET DE
L'INFANT

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

maria angel benedicto esclarin

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/06/2022
HASH: 0e5b6d7abc2765216cf8f448c3ed0718

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

SÍ

48273403Z

DIEGOMAURICIO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

78076504Z

IVAN TORROBELLA BADIA

SÍ

46059791Z

LAIA MARTORELL GARCIA

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

Núria Ortiz Sánchez

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ (T)

29198530F

VICENTE VAYÁ MORTE

SÍ

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
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Data

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Tipus de convocatòria Ordinària

ACTA DEL PLE

maria angel benedicto esclarin (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 03/06/2022
HASH: ecd18513e2ba2b2dce33d2aad4b63e0c

ACTA

A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
S' aprova l'acta de la sessió anterior 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 el
membre de la CUP s´absté.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Expedient 526/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, del pla pressupostari a mig termini
2023-2025
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 1, Abstencions:
2, Absents: 0

Vist el contingut del Pla Pressupostari a mitjà termini d'aquest Ajuntament corresponent al període 2023-2025, 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.

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 el Regidor Ivan Torrobella 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. A
més, mirada i llegida la memòria, l’Alcalde es limita a complir l’expedient com si no passés res. No es té en compte cap
dels reptes socials i econòmics als que ens estem enfrontant, ni per una possible baixada d’ingressos ni per derivada
de la crisi social i econòmica que tenim aquí. 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."
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant: "Són unes previsions inicials que
ha fet el departament d’intervenció, legislativament estan obligats a fer-ho, per tant això només és una base de previsió
pressupostaria d’aquests anys esmentats , en la que hi haurà moltes modificacions.Votem que sí, i aprofito per posar
en valor tota la feina que ha realitzat l’equip d’intervenció i llavors ja veurem com es desenvolupa aquest pla per l’Equip
de Govern".
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns de 28 de març de 2022.
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, amb l'abstenció de dos membres (1
de FIC i 1 d'ERC) i amb el vot en contra del membre 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 1117/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de

ACTA DEL PLE

Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb aquesta, en relació amb allò que s'ha fixat en el 29 de la
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Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria de data 14 de març de 2022.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Vist el contingut de l'informe de l'Interventor municipal núm 117-2022 de 9 de març de 2022.

crèdits derivats de la liquidació de 2021
Favorable

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

Vist l'informe d'Intervenció num 151-2022 de 16 de març de 2022 en el qual s'establia que era possible dit
reconeixement.
Vist l'informe proposta de Secretaria emès en data 17 de març de 2022 per procedir al reconeixement extrajudicial
dels crèdits, pertanyent a un altre exercici pressupostari durant l'actual.
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: “Votarem en contra. Entenem que

pugui haver tantes factures que estiguin incorrectament tramitades per crèdit insuficient, sobretot amb
matèria de energia o combustible, per raon òbvies, però no entenem que pugui haver tantes factures
tramitades incorrectament per manca de proposta de despesa, un requisit, indispensable, perquè el
departament d’intervenció pugui autoritzar a dur a terme una despesa.”

primerament dir que ens sobta que hi hagi tantes factures amb despeses incorrectament tramitades, és a
dir, que no tenen proposta de despesa aprovada, o factures incorrectament tramitades, és a dir, que si
de 2021 registrades a 2022, que corresponen a prestacions realitzades a l´any 2021 però que estan
incorrectament tramitades, fent un total de 142.000€, tal hi com indica l´informe d´intervenció.Val a dir que
ens abstenim perquè en primer lloc l´informe d´intervenció és favorable però no podem votar a favor
d’aquesta gestió”
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifesta: "Ens abstindrem perquè no podem votar en
contra d’unes despeses que s’han fet i que el perceptor té el dret de cobrar-les. Però no podem votar a favor pel fet
que estaríem reconeixent uns procediments de l’equip de Govern pocs clars i gens transparents."

ACTA DEL PLE

que tenen proposta de despesa però que no tenen crèdit adequat ni suficient i també factures amb data

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: “Ens abstenim en aquest punt,

que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el Ple de l' Ajuntament amb el vot favorable de
set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la majora absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, amb l´abstenció de cinc membres (2 de JxCaT, 1 d'ERC, 1 de la CUP i 1 del PP) i amb el vot en contra del
membre de la FIC, ACORDA:
PRIMER.-Aprovar el reconeixement dels crèdits següents amb un import de 142.093,69€ corresponents a exercicis
anteriors que es troben especificats al seu expedient corresponent
SEGON.-Aplicar amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2022 els corresponents crèdits i amb càrrec a les partides
corresponents la qual es va realitzar la corresponent retenció».
TERCER.--Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics per la seva materialització.

Expedient 1005/2022. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit
1/2022, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Favorable

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

L'Alcalde explica breument l'expedient de modificació de crèdit 1/2022: "La modificació de crèdit que hem elaborat
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de març de 2022 i de conformitat amb el

presenta un total de 36 modificacions, 10 d’elles corresponents a partides no inscrites en el pressupost inicial, 5 són
noves que entenem són una errada material i les altres eren partides que figuraven en el pressupost de 2020 i, per
tant, no es podien arrossegar dos anys seguits per venir del capítol 2.
L’import total de la modificació és de 2.236.000 €, dels quals la immensa majoria pertanyen al Departament
d’Urbanisme, atès que es tracta d’obres iniciades el 2021 i que s’acabaran o continuaran aquest any.
En concret a Urbanisme s’imputen 1.317.000 € (58,9% del total) repartits en 8 actuacions, dels que la immensa
majoria (més de 700.000 €) corresponen a la Via Augusta que és una inversió plurianual (figurava com a capítol 2 en el
pressupost de 2021):
- Acabades 2: instal·lació caldera biomassa a Vandellòs i plaques fotovoltaiques a l’Hospitalet.
- En realització 5: enderroc de la Granja, Pla urbanístic Aigua al Coll, Aulari, Residència i Via Augusta
- Pendent 1: carril-bici

errades materials, ja que no es van incloure ni les despeses generades pel Servei de Recaptació, ni despeses
financeres d’anys anteriors.

Pla Moves III que permetrà instal·lar 3 noves electrobenzineres.
L’àrea de Medi Ambient també incorpora 122.000 € més, atenent a la voluntat de portar a terme una important millora
de camins amb una subvenció de la Diputació per un import de 76.000 €.
Finalment, també hi ha altres partides de menor valor per repara l’autobús, renovar maquinari de climatització a la
residència de Vandellòs i a l’Auditori de l’Hospitalet, a més d’incrementar amb caràcter preventiu les partides de
combustible."

ACTA DEL PLE

L’àrea de Promoció Econòmica incorpora 173.000 €, bàsicament corresponents a fer front a noves subvencions del

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

La següent partida, correspon a Serveis Econòmics amb un total de 190.000€ (8,49%) que corresponen majorment a

Vist l´informe de l´Interventor municipal del següent contingut:
“AQUESTA INTERVENCIÓ, EN VIRTUT DE LES ATRIBUCIONS DE CONTROL CITADES I ESTABLERTES EN
L'ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS APROVAT PEL REIAL
DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ I DESENVOLUPADES PEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28
D'ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS DEL SECTOR
PÚBLIC LOCAL; I EN ATENCIÓ A LES FACULTATS RECOLLIDES EN L'ARTICLE 4.1.B).2N DEL REIAL DECRET
128/2018, DE 16 DE MARÇ, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ
LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, EMETO EL SEGÜENT

INFORME

PRIMER.- Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o temporalitat dels crèdits inicialment
aprovats als pressupostos de les entitats locals.
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Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia i altres).

De conformitat amb el que es disposa en l'article 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, les modificacions de crèdit que podran ser realitzades als pressupostos de despeses de l'Entitat i dels
seus Organismes autònoms són els següents:


Crèdits extraordinaris.



Suplements de crèdits.



Ampliacions de crèdit.



Transferències de crèdit.



Generació de crèdits per ingressos.



Incorporació de romanents de crèdit.



Baixes per anul·lació

• Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost.

TERCER.- L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una modificació del Pressupost
vigent mitjançant suplement de crèdit per un import total de 2.235.867,92 euros.

QUART.-De conformitat amb el que es disposa en l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al
Pressupost vigent de la Corporació és insuficient o no ampliable, amb data 18/03/2022 es va incoar per part del
President de l'entitat local expedient de modificació de crèdits.

La Memòria d'Alcaldia adjunta a l'expedient, justifica la necessitat de la mesura acreditant el caràcter
determinat de la despesa a realitzar, i la insuficiència o no ampliabilidad del crèdit destinat a aquestes finalitats
específiques en l'estat de despeses.

Així les coses, les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i, que compleixen amb els
requisits exigits en l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, són els següents:

Pressupost de Despeses

ACTA DEL PLE

2/2004, de 5 de març.
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• L'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

SEGON.- La legislació aplicable és la següent:
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Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article[177.4/177.5]del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com
l'article[36.1/36.2/36.3]del Reial decret 500/1990, amb càrrec a romanent de tresoreria, d'acord amb el següent detall:

Estat d'ingressos

Conc.

8

7

0

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

2.235.867,92

TOTAL INGRESSOS

2.235.867,92

SISÈ .-L'import del romanent líquid de Tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2021 ascendeix a la
quantitat de 12.394.536,39 €, sense que s'hagi disposat d'aquest per al finançament d'expedients de modificació de
crèdits anteriors, per la qual cosa resulta suficient per al finançament de la present modificació.

SETÈ.- Que la modificació pressupostària, està estructurada i adaptada al previst en l'Ordre EHA 3565/2008,
de 3 de desembre de 2008, per la qual s'aprova l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per
l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

Tal com queda reflectit, l'aplicació pressupostària s'ha definit, almenys, per la conjunció de les classificacions
per programes i econòmica, en l'àmbit de grups de programes i concepte, respectivament.

Així mateix i de conformitat amb el que es disposa a les bases d'execució del Pressupost, en els crèdits de
l'estat de despeses i respecte a la Classificació per Programes, el nivell de vinculació jurídica és, com a mínim, en
l'àmbit d'Àrea de Despesa, i respecte a la Classificació econòmica és, com a mínim, el de Capítol, complint el previst
en l'article 23 del Reial decret 500/1990 per als nivells de vinculació.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Art.

Euros
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Cap.

Descripció

ACTA DEL PLE

Aplicació: econòmica

VUITÈ.- Així mateix i, de conformitat amb la normativa vigent en matèria pressupostària, el pressupost està
sotmès a unes regles bàsiques que determinen el seu contingut, àmbit temporal així com determinats aspectes
d'aquest, els anomenats principis pressupostaris.

Tal com es desprèn d'aquest informe així com de la documentació que obra en expedient, entre els citats
principis, que es compleixen íntegrament, caldria destacar els següents:

El principi d'universalitat, doncs el pressupost ha de recollir la totalitat dels ingressos i dels gats de l'entitat.

El principi de pressupost brut en el seu vessant comptable del principi d'universalitat, doncs les aplicacions
pressupostàries apareixen pel seu valor brut, sense minoracions.

El principi de Desafectació, doncs els ingressos es destinen a finançar la totalitat de les despeses, sense
que, en general, es vinculin determinats despeses a determinats ingressos, excepte en el cas d'ingressos específics
afectats finalitats determinades.

Sent el resultat del control permanent previ de l'expedient:


FAVORABLE

Atès el que disposa l'article 177 i per remissió a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:"De nou ens trobem amb la primera
modificació de crèdit d’aquest any 2022 i segurament anirem camí de rècord. Venim d’aprovar fa 3 mesos un
pressupost de 18.336.025 € i aquesta vegada es du a votació del ple una modificació sobre un valor de 2.235.867,92
€. Si que és cert que algunes de les modificacions de crèdit proposades entrarien en la lògica de funcionament normal
d’un Ajuntament, on no es pot preveure absolutament tot en un pressupost anual, i cal anar modificant partides. Tenim,
per exemple: • El petit error de 150 mil € en el servei de recaptació • En urbanisme una desviació d’1.3 M € • En
promoció econòmica els 175 mil € corresponents a l’anàlisi energètic i les subvencions • Els 350 mil € en obres i
serveis • Els 122 mil € en medi ambient D’entre tots aquestes partides, podem entendre que hi hagi despeses
sobrevingudes i que en aquests casos, amb el model pressupostari que aplica l’actual equip de govern, sigui necessari
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El principi d'equilibri pressupostari, doncs les despeses pressupostàries financen als ingressos públics,
sense existir dèficit inicial.

ACTA DEL PLE

El principi d'anualitat, doncs el pressupost es refereix a l'any natural.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

El principi d'unitat pressupostària doncs tota l'activitat de l'entitat queda recollida en un únic estat d'ingressos
i despeses

utilitzar una eina com la de modificació de crèdit.”
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxcaT manifestant: Hi ha despeses corresponents als
departaments de Comerç, Promoció econòmica, Benestar Social, Policia Local, Obres i Serveis, Cultura i
Ensenyament , Medi Ambient, per a les quals el crèdit consignat a l’actual pressupost de la Corporació resulta
insuficient.
per exemple: no hi ha prous diners per fer el pagament de les factures de les festes del 10è aniversari dels Centres de
Dia i de la Residència de gent gran que es realitzaran el proper més d’abril.
no hi ha prous diners per acabar d’adequar l’immoble d’urgència social adquirit.
no hi ha prous diners per reparar el sistema de climatització de la biblioteca Infant Pere, sala Bonet i vestíbul del Teatre
no hi ha prous diners per fer la Impermeabilització urgent de la coberta del Centre Cultural Infant Pere per resoldre les
filtracions que han afectat al sostre i parets de la biblioteca Infant Pere els darrers aiguat.

fotovoltàiques......

crèdit per acabar o pagar despeses. Despeses que són necessàries i per aquest motiu no podem votar en contra però
si que demanem, un cop més més rigorosistat quan es fa el pressupost de l’Ajuntament."
Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta: “nosaltres et donarem suport amb aquesta

modificació de credit, ja que ens trobem que i hi ha un 1.317.000€ a urbanisme i es per la continuïtat de
les obres de via augusta!, i perquè estem per quant creus que es finalitzaran?. “
Al que contesta l’Alcalde que a principis d’estiu estaran si no acabades molt avançades,
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació del seu vot: “Moltes de les

justificacions al ple dels pressupost per el nostre vot en contra va ser que el pressupost 2022 no és
realista i que amb poc mesos seria ampliat o modificat el Sr. Alcalde amb la seva explicació ens va
“esbroncar”, tot i que, algunes paraules no estan incloses a l’acta del ple, encara que si que estan
gravades per la televisió del ple del dia 2 de desembre del 2021 .Ara veien partides implementades per
un total de més de dos milions de euros algunes perquè ja estan esgotades al mes de març, d’altres
perquè ni tan sols estaven pressupostades, com la subvenció d’ADE que es dona cada any o el lloguer
del la nau de la brigada o de l’ed. d’Idetsa, que no entec per què s’ha de pagar del pressupost de
l’ajuntament.”
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC fa la següent explicaicó de vot: “ En aquest punt hem fet
una abstenció, en primer lloc dir que es va aprovar el pressupost de la corporació al Ple de 2 de desembre de 2021,
han passat només 3 mesos i ens trobem davant d'una modificació de crèdit de més de 2 milions d'euros per poder
front a despeses per les quals no hi ha crèdit suficient o no estan contemplades al pressupost 2022. Això és reflex de
mala gestió i mala planificació, i diríem també a aquesta improvisació a la qual ens estan acostumant per part de
l'equip de govern.
No obstant això, el nostre vot no pot ser desfavorable ja que aquesta modificació contempla partides molt importants
per al futur del nostre municipi, ens referim sobretot a la partida d´urbanisme. Són projectes fonamentals: l'aulari de l
´Escola Mestral, la Residència d´avis de l'Hospitalet i la millora de la Via Augusta. Com bé se´ns va explicar a l´informe

ACTA DEL PLE

Entenem que és difícil de calcular però cada Ple (menys un l’any 2021) i ara al 2022 continuem fent modificacions de
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no hi ha prous diners per acabar de pagar la instal.lació de la caldera biomassa, les obres Via Augusta, plaques

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

no hi ha prous diners per posar 3 electrobenzineres ( 2 Hospitalet i una a Vandellòs)

que es va fer per part d´urbanisme per al ple del mes de desembre, el projecte de la Residència i la millora de la Via
Augusta són plurianuals i per tant aquestes suplementacions de crèdit són necessàries per tal de poder fer front als
pagaments a mesura que avancen els projectes, ja que no es van tenir en compte en el pressupost inicial.
En el projecte de la millora de la Via Augusta, es va consignar en el pressupost de 2022 un crèdit inicial de 656.000€
sabent que el pressupost executiu aprovat definitivament pujava 1 milió i mig d´euros per tant falten aquests diners,
que es suplementen o no es farà front als pagaments…
Per finalitzar també voldríem dir que llegint l´informe de la tècnica de Medi Ambient, en el qual s´exposa que no tenen
prous vehicles per al desplaçament de personal, una problemàtica que ja ve de l´any passat perquè en el Ple de
desembre de 2021 es va aprovar una modificació de crèdit que contemplava 6000€ més per lloguer de vehicles, fent
un total de 26.000€. En l´informe ja expressava que en el 2021 es van llogar molts vehicles i que la partida no era
suficient. Ara per al 2022 en aquesta modificació de crèdit no heu tingut en compte aquest tema dels vehicles.”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de març de 2022
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, amb l´abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1

Estat de despeses

ACTA DEL PLE

següent desglòs:
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Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 1/2022, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari sota el

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

d'ERC) i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
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Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

ACTA DEL PLE

Cap.

Art.

Conc.

8

7

0

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

2.235.867,92

TOTAL INGRESSOS

2.235.867,92

de la seva inserció edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona, així com als taulers d´edictes de la
Corporació. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s´entendrà aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord procedint-se a la seva publicació íntegra de l´expedient i la remissió a la Delegació

Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al Departament de serveis econòmics.

Expedient 1188/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, del conveni de delegació al Consell
comarcal del Baix Camp per la recollida d'animals abandonats d'aquest Municipi
Favorable

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

ACTA DEL PLE

territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d´Hisenda de Tarragona.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà

sobre la recollida d'animals abandonats d'aquest Municipi.
Vistos els informe obrants a l'expedient.
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Aquest conveni aprovat al Consell
Comarcal, tot i els canvis en la proporció de pagament fixe i variable, és una repetició del mateix conveni que hi havia
sense cap novetat i sense cap compromís dels municipis en millorar: en la tasca de xipatge, estirilització i vacunació a
través d’acollir-se a les campanyes que ofereixen Diputació i Generalitat, per exemple. I això no es fa i per tant no es
tracta l’arrel del problema. Amb aquest canvi de percentatge variable provoca que en molts casos es faci trampa,
traslladant els animals a un altre municipi. No es pren la responsabilitat i obligació de complir la llei i aquesta tasca és
responsabilitat municipal. Sense aquest treball propi de cada municipi la protectora comarcal quedarà saturada. I el fet
que hi hagi aquest pagament variable tampoc és just perquè ningú abandona el gos al seu municipi. Per tant, és un
sistema poc solidari"
Vist le dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de març de 2022.
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:
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Pel Regidor Frederic Escoda s'explica el contingut d'aquest conveni de delegació al Consell Comarcal del Baix Camp

Primer.- Aprovar el conveni de delegació al Consell Comarcal del Baix Camp per la recollida d'animals abandonats
d'aquest Municipi que s´adjunta com Annex 1.
Segon.- Facultar a l'Alcalde a la signatura de tota la documentació que sigui necessària per portar a termini aquesta
delegació.
Tercer.- Comunicar-ho al Consell Comarcal del Baix Camp i a la Tècnica de medi ambient d'aquest Ajuntament

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Expedient 1191/2022. Estudi i aprovació, si procedeix de la moció que presenta el grup
municipal de JxCaT sobre la inclusió dels parcs infantils al nostre municipi

Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT es procedeix a la lectura de la Moció
presentada:
"A Catalunya, segons les últimes dades del 2020 hi ha un total de 616.052 persones amb algun
tipus de discapacitat física o psíquica.
Persones reconegudes legalment com a discapacitades per edat Catalunya

Fins a 4 anys Entre 5 i 15 any

Entre 16 i 44 anys

Entre 45 i 64 anys

Entre 65 i 74 anys

2020

3.374

27.714

98.659

213.638

120.666

2021

3.934

26.924

100.3333

213.517

118.936

75 anys i altres TOTAL

152.001

147.390

616.052

611.034

D’aquesta població, tenim al voltant de 31.088 nenes i nens fins els 15 anys, amb algun tipus de
discapacitat.
Ho assenyalem ja que som conscients que NO representen xifres molt elevades, però no obstant,
tampoc són nombres menyspreables i, el que és més important, no són els únics en què ens hem
de fixar si parlem d’inclusivitat.
La inclusivitat és allò “que inclou o té virtut i capacitat per a incloure”, per tant, amb una definició
tan àmplia, hauríem de comprendre que els parcs infantils inclusius han de ser dissenyats per al
seu ús pel major rang possible de nenes i nens, independentment de la seva capacitat. És a dir,
que no només implica tenir en compte dins del concepte inclusiu a menors de 15 anys que
pateixin alguna discapacitat, sinó contemplar que dins d’un ventall tan ampli de població es
comprenen molts altres factors, com es l’edat, capacitat física, intel·lectual, mida, rang d’activitats,
etcètera.
Com ja vàrem esmentar en una moció envers els parcs infantils del municipi, els menors amb
capacitats diferents també tenen dret a gaudir d’una zona d’esbarjo amb jocs adaptats a ells, ja
que també s’han de tenir present les minories i remarquem que els jocs inclusius són els que
permeten que totes les nenes i nens, independentment de la seva capacitat, puguin compartir el
mateix espai.
Lamentem no poder dir que al nostre municipi hi hagi algun parc inclusiu, perquè no n’hi ha cap
dissenyat que s’adapti als petits tenint en compte les diferències que hi pot haver en relació a la
seva edat i al seva capacitat física o intel·lectual. Tenim molts parcs, repartits arreu dels diferents
nuclis, alguns d’ells nous, amb jocs infantils nous i que tan necessaris eren, però cap d’ells
adaptat a la realitat, i es que tenir-ne almenys algun d’inclusiu, es tant necessari.
No només ens hem d’acollir al sistema legal vigent, que anomena que no es pot discriminar les
persones per motius de discapacitat , sinó que es un motiu també de principis i necessitat real.
D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords :
PRIMER.- Fer un estudi per a poder decidir “a on” i “com” portar a terme aquest projecte de
transformació, d’almenys un parc inclusiu.

ACTA DEL PLE

EDAT

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

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

SEGON.- Contractar una empresa especialitzada per a dur a terme aquest Projecte de Disseny.
TERCER.- Traslladar l’adopció d’aquests acords als mitjans de comunicació local i a tots els
vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant."
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Estem totalment

abstenim ja que com està formulada la moció s´entén que l´objecte de la mateixa és fer un parc
segregador. És a dir, fer un parc per als nens i nenes amb capacitats diferents. Per nosaltres la inclusió,
és no segregar ni diferenciar zones en funció de les capacitats dels nens, sinó que tots puguin compartir
els mateixos espais”
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta:” Jo m'abtindre, comparteixo el que diu l'Elidia, es

va fer un estudi molt ampli referent als Parcs suposo que equip de govern farà alguna cosa pel fet que té
totes les eines per actuar”.
El Regidor Frederic Escoda fa la següent explicació de vot:
“Al moment de les comissions informatives ja vam comentar que ens semblava que la moció no estava
ben enfocada, ja que el que parlava era de fer parcs inclusius i donava a entendre que eren exclusius pels
nens amb discapacitats i intentar que els que hi han ho siguin. Actualment el que es fan ja estan dotas
amb elements inclusius, per exemple, el de la Porrassa i els de Vandellòs. També s´ha de dir que als
parcs estan especificats per edats”.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de març de 2022.
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 l´abstenció de tres membres (1 d'ERC, 1 de la CUP i 1
del PP) i amb el vot favorable de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la FIC), ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció que presenta el grup municipal de JxCaT referenciada.

Expedient 1221/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenten els grups
municipals de JxCaT, PSC, FIC, ERC, Cs i PP de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la
guerra
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0
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La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC fa la següent explicació de vot: “En aquesta moció ens

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:Aquesta moció no ens demana res més que
un estudi de la viabilitat de la proposta, per tant no veiem cap
inconvenient en analitzar si els parcs infantils compleixen tots aquest requisits, però si que és veritat que hi ha un
estudi fet i pagat durant l’anterior legislatura que seria convenient analitzar per si el grup que presenta la moció no ho
ha vist. La veritat és que desconeixem si hi ha productes.”

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

d’acord en que els parcs infantils del nostre municipi han d’adaptar-se a la diversitat funcional i permetre
la integració de nens i nenes de diferents edats i capacitats de joc en un mateix espai.
Ja vam expressar el nostre suport a la moció presentada per JxC al ple de l’octubre 2020 sobre la
necessitat de millora dels parcs i espais públics per a infants. Ja que entenem que és positiu i necessari
per no crear cap mena de desigualtat, garantir els drets de tots i totes i fomentar la inclusió.
Tot i això, la proposta presentada creiem, que queda curta i es limita a la realització d’un estudi/projecte
generalista de transformació d’almenys un parc inclusiu. Per tant, expressem que el tema requereix
profunditat i qüestions importants a tenir en compte:
• Exigir adaptacions també per a les persones que acompanyen als infants, ja que també poden tenir
capacitats diverses que no s’han de limitar.
• Transformar i adaptar per la inclusivitat a tots els parcs infantils del municipi.
• Tenir en compte la participació activa de les associacions del nostre municipi dedicades a les persones
amb diversitat funcional en la creació i desenvolupament del seu projectes.
• Millorar i tenir cura de la ubicació, neteja, seguretat i manteniment constant de les instal·lacions."

Es procedeix a la lectura de la moció que presenten conjuntament els grups municipals de JxCaT, PSC, FIC, ERC, Cs i
PP que litaralment estableix:
"La Federació Russa va iniciar a finals del mes de febrer de 2022 una ofensiva militar sobre Ucraïna arran d’un
conflicte territorial no resolt des de 2014, moment en què Rússia va annexionar la península de Crimea i va ocupar
parcialment les dues províncies ucraïneses del Donbass, Donetsk i Lugansk.
Després de setmanes d’escalada militar amb la concentració de tropes a la frontera i a territori de Bielorúsia després
d’unes maniobres militars conjuntes, i havent desatès les converses diplomàtiques amb diferents països, Rússia va
iniciar una agressió militar a gran escala contra Ucraïna amb l’objectiu d’envair i annexionar-ne els seus territoris a la
Federació Russa. Són nombroses les proves que demostren atacs dirigits per part l’exèrcit rus directament contra la
població civil i, com en tot conflicte armat, aquesta guerra, a més de baixes militars, també està afectant directa i
indirectament a la població civil d’Ucraïna amb milers de morts, ferits, desplaçaments forçosos, pèrdua i destrucció
dels seus habitatges i propietats, i està comportant un greu impacte personal, psicològic i emocional sobre milions de
persones.
Les accions de la Federació Russa i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera totalment injustificable vulneren
anteriorment existent, l’han aprofundit i escalat a conflicte armat. Només la via diplomàtica, negociada i dialogada és el

Davant d’aquestes vulneracions i de l’escalada viscuda, són nombroses les protestes de rebuig; tant a Ucraïna, com a
tota Europa, però també a la mateixa Rússia. La Unió Europea i les Nacions Unides no poden restar impassibles i han
de prendre mesures dràstiques i contundents per garantir la pau i la seguretat al continent. Especialment, com a
exemple de democràcia, llibertat i prosperitat, és necessari que la UE respongui allà on la tirania amenaça aquests
valors fonamentals.
La societat catalana tradicionalment ha rebutjat tota guerra i està compromesa amb la pau i la resolució pacífica dels
conflictes. És per aquest motiu que els municipis de Catalunya no podem fer altra cosa que condemnar les accions de
la Federació Russa i mostrar la nostra solidaritat amb la població ucraïnesa, que serà qui patirà de forma més cruenta
les conseqüències de la guerra. És imprescindible la fi immediata de les hostilitats i proporcionar tota l’assistència i

ACTA DEL PLE

mecanisme a partir del qual els països han de poder resoldre els seus conflictes.
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la sobirania d’Ucraïna i el dret internacional compartit per tots, de manera que lluny de resoldre el conflicte polític

D’acord amb l’exposat anteriorment, els grup municipals del PSC, JxCat, FIC, ERC, Cs i PP proposen al Ple municipal
de l’Ajuntament l’adopció d'uns ACORDS"
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es manifesta: "Tot i estar essencialment d’acord amb el
contingut de la moció que aquí es presenta, el nostre grup municipal va tramitar la inclusió de dos punts addicionals
amb la voluntat de millorar-la, ja que els matisos a l’hora d’analitzar situacions complexes com la que s’està produint a
Ucraïna són importants. Un d’aquests punts feia referència específicament al patiment de la població civil de la regió
del Donbass, en lloc de fer una vaga referència a les «minories nacionals», la qual porta patint la violència de la guerra
des del 2014.L’altre punt estava relacionat amb la cursa armamentística que s’ha desfermat amb l’excusa de la guerra
causada per la invasió russa d’Ucraïna entre els països de l’OTAN, l’ingrès a la qual Catalunya va votar-hi en contra al
referèndum de l’any 1986, volem recordar. L’autoanomenat «gobierno más progresista de la historia» ha destinat a
despesa militar en els pressupostos de l’Estat una quantitat de 22.796 milions d’euros, assolint unes xifres mai vistes
anteriorment.Per a que entenguem encara millor la magnitud de la tragèdia: 1 de cada cinc euros dels pressupostos
espanyols tindran una finalitat militar, en un context socioeconòmic de pujades de preus continuades dels productes i
serveis més bàsics que castiguen especialment les classes populars.No s’hi val a ser pacifista en funció de qui ataca i
de qui és atacat. A l’igual que tampoc s’hi val a ser solidari amb els refugiats en funció del color de la pell. Per tot això
ens abstenim."
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ajuda humanitària possible per les víctimes i persones afectades.

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: “També ens volem solidaritzar amb el

la part del poble rus que s’han mostrar contrari a la guerra, estan sent empresonats i represaliats per
mostrar-se contrari a la guerra que ha iniciat el govern rus amb tota impunitat, molt bona part de occident
s’ha mostrat contrari a la guerra iniciada per el govern rus però també es cert que bona part d’occident
continua finançant aquesta guerra. Degut a la dependència d’alguns productes energètics de Rússia que
després de 8 anys de la invasió i annexió de Crimea no s’ha fet res per prevenir el que avui està
passant.I també ens volen solidaritzar amb el poble saharaui abandonat i traït pel govern d’Espanya
incomplint resolucions de Nacions Unides i posant en periln les relacions entre Argèlia i Espanya que ens
podria portar al desabastiment de gas.Bàsicament per un clar xantatge del Marroc a canvi de la
mercantilització de les persones

“

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifestant: Nosaltres ens hem adherit a la

moció conjunta ja que com no pot ser d'una altra manera des d´ERC mostrem el nostre total rebuig a

de poder acollir als refugiats que ho necessitin i l´aportació al Fons de Cooperació que hem acordat entre

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de març de 2022
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.- Mostrar el rebuig del consistori contra la guerra i condemnar el conflicte armat així com les agressions de la
Federació Russa sobre el territori i la sobirania d’Ucraïna i la seva població.
Segon.-. Solidaritzar-se amb el poble d’Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu abast per contribuir a pal·liar
els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil.
Tercer.. Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per a l’establiment de negociacions i canals
diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada.
Quart.- Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent per tal de contribuir a
retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits pel dret internacional a la població afectada pel
conflicte.
Cinquè.. Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a Ucraïna, que també s’han vist
afectades pel conflicte.
Sisè. Destinar un fons d’emergència per col·laborar en l’ajuda humanitària davant el conflicte armat d’Ucraïna i iniciar
contacte de cooperació amb ACNUR i Creu Roja així com totes aquelles entitats que estiguin desplegades al territori
oferint assistència, ajuda i refugi.
Setè.. Oferir, en la mesura del possible, espais d’acollida i refugi al terme municipal per aquelles persones que arribin
a Catalunya procedents d’Ucraïna que s’han vist forçades a desplaçar-se, així com també una xarxa d’acollida per
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tots i totes.”
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estem satisfets que des del consistori s´hagi ofert aquestes 20 places de l´Alberg a la Generalitat per tal
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aquesta invasió i mostrem tota la solidaritat amb el poble d´Ucraïna que està patint enormement. A més

iniciar el procés d’integració a la societat catalana i l’atenció social i psicològica necessària.
Vuitè. Facilitar informació a la ciutadania sobre la crisi humanitària derivada del conflicte, així com de les diferents vies
i mecanismes de cooperació a través dels quals contribuir a l’assistència i ajuda humanitària per a la població
damnificada pel conflicte, incloent entitats com ACNUR i Creu Roja, d’entre d’altres.
Novè. Posar-se a disposició de i treballar conjuntament amb la Conselleria d’Acció Exterior i Govern Obert i la
Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de coordinar la resposta d’ajuda
humanitària davant el conflicte armat."

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Expedient 1068/2022. Estudi i aprovació inicial, si escau, de la modificació de les bases
reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

La Regidora Ma José Gómez fa la següent explicació:

“A títol introductori faré una exposició comú pels punts que fan referència a la modificació de les bases de

En aquesta línea, des de l’àrea de promoció económica es porten a terme les polítiques actives
d’ocupació que són programes dirigits a millorar la ocupabilitat de les persones i la inserció laboral de les
persones que es troben en situació d’atur
Però no només polítiques d’ocupació, sino també un sistema d’incentius dirigit al teixit productiu amb
l’objectiu d’estimular i diversificar l’activitat económica, a través del foment de la innovació, l’atracció
d’inversions en sectors estratègics, la emprenedoria, la creació de nous llocs de treball, les inversions
sostenibles i en millores de la competitivitat en determinats sectors com el comerç i el agroalimentari
Aquest sistema d’incentius està conformat per linies d’ajuts i subvencions que cal reformular perquè
l’entorn es canviant i dinàmic, en tots els seus àmbits: econòmic, social, legislatiu, tecnològic, polític,
laboral i ecològic, i no cal dir l’impacte que la pandemia ha tingut en totes les esferes de la vida de les
persones.
Per tant, cal adaptar els sistema d’ajuts al nou entorn per donar resposta a les noves necessitats.
Les modificacions están centrades en tres aspectes:
Primer- Simplificació administrativa per facilitar la tramitació per part del beneficiaris, però també la
resolució de l’otorgament per part de l’equip tècnic responsable.
Segon- Adaptació als canvis legislatius derivades de l’entrada en vigor de la reforma laboral.
Tercer.- La incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible, ja que l’agenda 2030 és aplicable
a totes les escales territorial, també la municipal.
L’objectiu d’aquesta subvenció és la d’atreure inversions empresarials generadores d’ocupació estable i
de qualitat.
Alguns dels REQUISITS indispensables per ser beneficiaris de la subvenció:
-Fer una inversió mínima de 125000€, exclosos actius immobiliaris.
-Generar un mínim de 4 llocs de treball fixos a temps parcial o complert per persones empadronades i
inscrites a la borsa de treball municipal
-Tenir el domicili fiscal al municipi i tenir la llicència d’activitats.
També és defineix la fórmula de càlcul per imputar la quantia de l’ajut. En aquest sentit, es té en compte el
tipus d’indústria,
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Per nosaltres el desenvolupament local ha de ser el més equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

ACTA DEL PLE

Amb l’objectiu millorar la qualitat de vida i el benestar del les persones del municipi, l’ajuntament està
contribuint al desenvolupament econòmic local a través d’ un conjunt d'iniciatives o projectes que
mitjançant l’aprofitament dels propis recursos del territori i la cooperació publico-privada, busquen crear
ocupació, renda i riquesa.
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subvenció que gestionem des de l’àrea de Prom econòmica.

potenciant les estratègiques: energètica, tecnológica, turística i agroalimentària.
En aquest cas percentatge d’inversió computable serà del 90%
La fòrmula de càlcul també té en compte el tipus de contractació de treballadors, primant la contractació
de persones amb una discapacitat superior al 33%, joves menots de 30 anys i majors de 45.
El tant per cent d’inversió quantificable serà del 100% i 90% respectivament, la resta 60%
La intensitat màxima de la subvenció serà del 15% de la inversió i l’import màx otorgable de 20.000€
Procediment serà per concurrència competitiva.”

Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant:”nosaltres considerem que estan molt bé

totes aquestes modificacions a les ordenances i que ajudin als Autònoms i petits empresaris, però la meva
pregunta és: es farà un tríptic perquè tota la gent es pugui assabentar i demanar aquestes ajudes?”

trobem amb una bateria de modificacions d’ajuts com aquesta tenim dues impressions, o que estàvem
molt mal fetes o que és pura campanya preelectoral. En algunes ens abstindrem i en d’altres no. “

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es manifesta: “Nosaltres ens abstenim ja que com hem
pogut comprovar totes aquestes bases que s´aniran presentant en els següents punts tenien errades de forma que ara
s´han subsanat, com per exemple els procediments de concessió entre d´altres.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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.
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 de quatre
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials
d’alt impacte que s´adjunta com a annex 2.
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 les bases modificades aprovades
definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases modificades 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 econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

Expedient 1069/2022. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de les bases
reguladores del programa d'ajuts per al foment de l'autoempresa

La Regidora Ma José Gómez fa l’explicació del contingut d’aquesta modificació:
“Aquest subvenció té com a finalitat el foment de l’emprenedoria, és a dir, l’autoocupació de persones que estan en

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot:”Nosaltres quant ens
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La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifesta:
“Demanem ( ja ho vàrem dir a les Comissions Informatives) que es demani a l’empresa que opti a l’ajut el (Pla Igualtat.
Ara són obligats a partir de 50 treballadors a tenir un Pla d’Igualtat. Si ho fem d’aquesta manera “pressionem” a que les
empreses el tinguin i l’apliquin i no esperin a fer-lo o executar-lo quan vingui una inspecció.”

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Al que contesta la Regidora Ma José Gómez que està previst fer una jornada on s’explicaran aquestes modificacions
entre altres temes.

situació d’atur.
Contempla l’inici d’una nova activitat amb o sense local, és a dir, l’e-commerc o empreses online.
S’amplia el tipus de beneficiaris de la subvenció: A part dels treballadors autònoms, també les societats
laborals, cooperatives i societats civils personals.
Es modifiquen el tipus de despesa subvencionables, que seran les següent:
a) Equipament informàtic, tecnològic, publicitat i màrqueting.
b) Assessoria o gestoria
c) Quotes de la seg soc
d) Informe tècnic del projecte
e) Lloguer del local afecte
f) Taxes municipals d’obertura de local
Els tres últims només per a les empreses amb local.

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.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable d’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 amb l’abstenció de dos membres
(1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del programa d’ajuts al foment de l’autoempresa
que s´adjunta com a annex 3
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 les bases modificades aprovades
definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases modificades 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 econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

Expedient 1070/2022. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de les bases
reguladores de subvencions a la recuperació i comercialització del producte agrari

La Regidora Ma José Gómez fa l’explicació del contingut d’aquesta modificació:
“Objectiu: Potenciar el sector agrari al municipi, per tal de contribuir a la diversificació econòmica.

D’aquesta manera es vol donar un impuls a l’explotació i comercialització del producte local o de km 0,
així com la recuperació de noves explotacions agràries.
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifesta: “Junts valorem que en totes les bases es
contribueixi amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030.
Per fer el possible ( com AJUNTAMENT) DE no deixar ningú enrere i arribar a totes les persones amb necessitats o
marginades, siguin on siguin, per tal de respondre als seus problemes i vulnerabilitats.
(extenc aquesta explicació a tots els punts de modificació de bases)Perquè JUNTS ho valorem molt i aprofito també per
agrair a totes les persones que treballen a IDETSA tots aquest treball fet en aquests punts del Ple ( 8 punts de
modificacions)
Per tant, i dit això, en aquest punt (bases) cal tenir en compte la nova realitat dels refugiats UcraÏnesos i pensar com es
pot resoldre en un futur proper.”

ACTA DEL PLE

És modifiquen les quantíes màximes que en funció del tipus de beneficiari i tipus despesa que aniran en
un interval de 2000€ a 4000€”

La tipologia d’accions subvencionables és el següent:
-20% de les despeses d’explotació amb un màxim de 1400€
-40% de la inversió per transformar o comercialitzar el producte local amb un màxim de 1400€.
-30% per la recuperació d’explotacions agràries amb un màx de 1400€
Les quanties màximes per tots els conceptes subvencionables, sent aquesta quantia de 1.700€.
S’especifica que el procediment de concessió és la concurrència competitiva”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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.

Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

Expedient 1071/2022. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de les bases
reguladores de subvencions d'eficiència energètica i autoconsum
La Regidora Ma José Gómez fa l’explicació del contingut d’aquesta modificació:
“L’objectiu d’aquesta subvenció és la de fomentar que els ciutadans i les empreses contribueixin a la transició
energètica sent agents actius, l’ajuntament va crear una subvencions per incentivar les inversions en autoconsum
individual i compartit, i inversions en EEE, en l’àmbit domèstic i empresarial.
La modificació afecta únicament al tipus de procediment de la concessió que passaria a ser per concessió directa.”
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació de vot: “
Ara fa poc més d’un any, al Ple del 28 de gener de 2021, l’equip de Govern ja vau portar a debat i votació les Bases
Reguladores de subvencions d’eficiència energètica i autoconsum. En aquell moment, i també ara, des del nostre grup
municipal entenem que l’objectiu i plantejament de les subvencions per a l’eficiència energètica i l’autoconsum
globalment és correcte, i compartim la necessitat d’aquests tipus d’estímuls per avançar en la transició energètica des
de l’escala local. A aquelles bases hi vam presentar unes esmenes per tal de millorar-les. Concretament, i relacionat
amb les modificacions que ara posen sobre la taula, vam demanar incorporar com a despesa subvencionable la
instal·lació de plaques solars tèrmiques, així com d’instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de minieòlica.
Aquestes esmenes van ser transaccionades amb l’equip de Govern, i haurien d’haver estat incorporades a les Bases
reguladores de subvencions d’eficiència energètica i autoconsum. Ara veiem, amb sorpresa, com una de les qüestions
transaccionades i aprovades al seu dia, decau de la proposta que porten a debat i votació. En concret l’exclusió de la
minieòlica com a despesa subvencionable. Per una banda, en un territori com el nostre on el vent és un recurs
energètic tant o més important que el sol, no s’entén deixar l’energia eòlica fora de les subvencions. D’altra banda,
queda clar que el Govern municipal incompleix fins i tot els propis acords. D’altra banda, continueu subvencionant
sistemes amb fonts elèctriques eficients, sense tenir en compte que la certificació de la comercialitzadora contractada
sigui 100% renovable. D’aquesta manera, i tenint en compte que, segons dades de Red Eléctrica més del 50% de la
generació elèctrica és d’origen no renovable, esteu subvencionant sistemes amb fonts elèctriques que per molt
eficients que siguin no garanteixen ni una progressió cap a la transició energètica ni contribueixen a la millora del medi
ambient. Dit d’altra manera, amb aquesta subvenció concreta majoritàriament s’està subvencionant amb diner públic la
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Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases modificades 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.
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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 les bases modificades aprovades
definitivament.

ACTA DEL PLE

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable d’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 amb l’abstenció de dos membres
(1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de subvencions a la recuperació i comercialització
del producte agrari que s´adjunta com a annex 4

utilització de fonts no renovables i contaminants. Igualment, considerem que els percentatges i la quantia
subvencionable per projectes d’autoconsum és insuficient. En un municipi com el nostre, que actualment disposa d’uns
pressupostos municipals d’entre 18 i 20 milions d’Euros anuals, la quantitat anual destinada a l’autoconsum hauria de
ser notablement superior als 40.000€ que ara hi destinen. En un context de preus elevadíssims de l’electricitat i dels
recursos energètics en general, la única manera eficient a curt termini per fer-hi front des de la ciutadania i els diferents
sectors econòmics és apostant per l’autoconsum. Destinar el 0,2% del pressupost municipal anual a l’autoconsum, ens
sembla totalment insuficient i inacceptable”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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.
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:

Expedient 1072/2022. Estudi i aprovació inicial, si procedeix de la modificació de les bases
reguladores de subvencions a les empreses per la contractació de treballadors aturats
La Regidora Ma José Gómez fa l’explicació del contingut d’aquesta modificació:
“Aquesta és l’ajut que més afectat està per les modificacions, a causa de l’entrada en vigor de la nova reforma laboral donant
caràcter prioritari al contracte indefinit, ja que només es permetran els contractes de duració determinada en determinades
circumstàncies.
L’objectiu és incentivar la contractació indefinida i la contractació fixa discontinua, per reduir la temporalitat del mercat
de treball i la precarietat.
Per tant, quedaran exclosos la contractació per obra i servei.
Els beneficiaris son els autònoms i les petites empreses tant de nova creació com a existents, i concessionaris
d’explotacions municipals.
Les quanties subvencionables estan en funció de la tipologia de contracte i la seva durada:
-Si l’empresa contracta un treballador de forma temporal per cobrir situacions ocasionals de la producció, la quantia de
l’ajut serà de 400€ (30-60 dies) -600€(60-90dies)-800€ resta.
-Per la contractació de treballadors en la modalitat de fixe discontinu, la quantia serà de 2.500€
-Pels contractes indefinits, 3000€
-Pels contractes indefinits de les persones que hagin obtingut el certificat expedit per l’ajuntament per haver participat
en l’Acció d’ocupació i professionalització (abans anomenats plans d’ocupació) i haver assolit els objectius de formació
i del lloc de treball, la quantia serà de 3500€.”
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació de vot: “Valorem positivament el
punt: L´empresa només podrà gaudir de l’ajut una única vegada pel lloc de feina i persona contractada. El canvi de
persona pel mateix lloc de feina no procedeix a l’obtenció del mateix ajut en convocatòries futures. Ja que amb això
s’intenta evitar l’habilitat d’alguna empresa en fer fora un treballador per agafar-ne un altre i poder rebre la subvenció. I
a més preveu també ajuts per aquelles empreses que mantinguin aquestes treballadors/es Però trobem a faltar, com ja
vam dir en un Ple anterior, no discrimina positivament a l’empresariat que farà un esforç per mantenir llocs de treball.
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Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases modificades 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 econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

ACTA DEL PLE

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 les bases modificades aprovades
definitivament.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de subvencions d’eficiència energètica i
autoconsum que s´adjunta com a annex 5

En l’actual situació econòmica és tant important generar nous llocs de treball com no perdre’n.
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la següent explicació de vot.;” En tot cas tant si
l’empresari vol la subenció i es vol acollir, estan obligats a complir amb la reforma laboral.”

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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.
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:

Expedient 1073/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació de les bases
reguladores de subvencions per projectes innovadors i noves estratègies
La Regidora Ma José Gómez fa l’explicació del contingut d’aquesta modificació:
“Aquesta subvenció té com a objectiu promoure la diversificació econòmica en sectors i activitats estratègiques que
generin ocupació de qualitat, així com promoure la innovació i la implantació de noves tecnologies.
Les principals modificacions fan referència als següents aspectes:
-No recurrència dels beneficiaris: com a molt es podran beneficiar 2 anys consecutius per projectes innovadors. Hauran
de transcórrer 2 anys per poder tornar a ser beneficiari.
-Tipologia de projectes subvencionables, que seran els següents:
1.-Projectes innovadors en noves activitats inexistents que diversifiquin o incrementin la seva competitivitat, que rebran
10% qmb un màxim de 3000€
2.-Inversions en TIC, que rebran el 50% amb un màxim de 1500€
3.-Incentius a l’excel·lència empresarial: Acreditacions, certificacions reconegudes per organismes oficials, perquè
entenem que la millora de procediments ajuden a increment la competitivitat de les empreses
800€ per haver aconseguit un guardó reconegut dins el sector
500€ per acreditacions o certificacions reconegudes oficialment
15% de les despeses realitzades
4.-Formació continua dels treballadors per millorar la competitivitat, que rebran el 40% de les despeses amb un màxim
de 1000€
-L’import màxim per tots els conceptes serà de 8000€.”
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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.
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Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases modificades 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 econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

ACTA DEL PLE

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 les bases modificades aprovades
definitivament.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de subvencions a les empreses per la contractació
de treballadors aturats que s´adjunta com a annex 6

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable d’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 amb l’abstenció de dos membres
(1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de subvencions per projectes innovadors i noves
estratègies que s´adjunta com a 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 les bases modificades aprovades
definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases modificades 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.

Per potenciar el comerç de proximitat i fomentar el consum local, amb aquesta subvenció es vol millorar la qualitat de l’oferta
comercial i enfortir l’eix comercial definit en el pla estratègic de comerç en vigor des de l’any 2016.
S’incorporen accions subvencionables que van encaminades a afavorir la concentració comercial, o més ben dit,
afavorir la continuïtat de la façana comercial minimitzant l’impacte dels locals buits, ja que, tal i com s’especifica al Pla
estratègic, el comerç a l’Hospitalet de l’infant està poc concentrar en un o vàrios eixos comercials.
És vol motivar especialment als propietaris dels locals buits a que participin en el projecte
Concretament, es subvencionaran:
1.-La renovació exterior de la façana dels locals feta tant pels titulars de l’activitat comercial com pels propietaris dels
locals.
2.-La renovació interior feta pel titular dels negocis, que rebrà un 30% fins a un màxim de 2500€.
3.-I les despeses que es derivin de traslladar un comerç ja existent a la zona de prioritat comercial, que rebrà el 100%
fins a un màxim de 800€
Per tots els conceptes, com a màxim 3500€
El procediment de concessió de la subvenció serà el de concessió directa. “
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP fent la següent explicació de vot:
“E aquest darrer punt ens abstindrem per 2 motius: Primer, perquè considerem que l’assignació pressupostària
(2M+5M) no és suficient. Segon perquè de la mateixa manera que s’ha pensat en unes subvencions per l’eix comercial
d’Hospitalet no s’ha tingut en compte com intentar generar negocis o petits comerços a la resta de pobles del municipi.
I ens agrada que s’ocupin els locals buits.”
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC fent la següent explicació de vot:
“En aquestes bases s´amplia els recursos de dinamització comercial amb el projecte de Locals Buits, voldríem
expressar que anem tard, la regidora l´any passat es plenava la boca en dir que estaven treballant en aquest tema, i
per la informació que nosaltres tenim en el 2021 només es va fer una jornada i res més. Ens alegra veure que almenys
ara al 2022, quan ens anem apropant a les eleccions es comencen a fer coses en aquest sentit. També lamentem que
només es pretengui dinamitzar el teixit comercial de l'Hospitalet, Hospitalet ho necessita però Vandellòs també. si
volem promoure l'activitat comercial al nostre municipi com indiquen l´objecte de les bases, el municipi també és el
nucli de Vandellòs, el qual necessita una gran aposta de dinamització també “
Al que contesta la Regidora Ma José Gómez:
El projecte Ocupem els locals buits”, a part de la sessió que es va fer amb el sector immobiliari té altres actuacions.
Jo crec que la més important és la reforma de la Via Augusta. És probablement el que més beneficiarà al comerç del

ACTA DEL PLE

La Regidora Ma José Gómez fa l’explicació del contingut d’aquesta modificació:
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Expedient 1163/2022. Estudi i aprovació inicial, sobre la Modificació de les Bases per a la
concessió de subvencions pel programa del foment de la competivitat del comerç i la
millora de l'eix comercial a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

municipi.
La segona més important és el trasllat de la seu d’Idetsa a la Via Augusta ocupant un local buit.
L’elaboració d’un cens de locals tancats, també.
I reformulació de la subvenció de comerç.
Voldria informar a la Regidora Esmeralda pel grup municipal d’ERC manifesta: que en l’actualitat s’estan obrint, o
s’està en procés d’obrir, aproximadament 6 comerços.
I en quant a l’eix comercial dels altres nuclis de població, tenim un pla estratègic que és un document tècnic, i per tant
nosaltres no el qüestionem políticament, que el va fer una consultora especialitzada en dinamització comercial, que ens
va dir que havíem de començar per l’eix que ja existeix. Això no treu que més endavant, quant aquest estigui enfortit,
es pugui anar pas per pas.”
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: “nosaltres votarem a favor peró vull

recalcar que els autònoms i els petits empresaris li costarà molt fer aquest tipus de contractes, és molt
complicat.”

“Veiem que l’eix comercial es centra només en el nucli d’Hospitalet de l’Infant ( que es cert que s’han de concentrar els
comerços) però s’obvia la realitat del nostre municipi que està formada per altres nuclis de població i no se’ls té en
compte en aquestes bases. El document que ens heu lliurat diu que aquestes bases cobreixen L’objectiu 11 dels ODS
que es sobre les ciutats i comunitats sostenibles. Voldria matitzar que realment l’objectiu parla que han de ser les
ciutats i els assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles. JUNTS creiem que en aquestes Bases per
a la concessió de subvencions pel programa del foment de la competivitat del comerç i la millora de l'eix comercial a
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, deixen exclosa una part del municipi. Per aquest motiu ens hem abstingut.”
Al que contesta la Regidora Ma José Gómez:
Tal i com et vaig comentar en les comissions informatives, aquesta és una subvenció que té com a objectiu promoure la
concentració comercial. No obstant, si hi ha algun emprenedor que vol obrir un comerç fora de la zona de prioritat
comercial, es pot beneficiar d’altres subvencions, com per exemple la d’innovadors.
A més, totes les subvencions contemplen un articulat d’incompatibilitats, és a dir, si no t’aculls a una d’elles, a l’altra si
podries.
Si només ens focalitzem en un sector correm el rics que el progrès i desenvolupament ec. no sigui equilibrat, ni
sostenible, ni integrat.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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.
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 cinc membres (2 de JxCaT, 1
de la FIC, 1 d’ERCi 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de subvencions a la recuperació i comercialització
del producte agrari que s´adjunta com a annex 8
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 les bases modificades aprovades
definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases modificades es podrà interposar recurs

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fent la seva explicació de vot:
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la plaça Catalunya es va fer peatonal, va desapareixen més 14 comerços que havia i es va trencar l’eix
comercial, encara no he vist voluntat de fer cap actuació urbanística per revertir aquesta situació, estan
molt bé les subencions que es puguin donar però malauradament no és suficient.
I també es una plaça que segon l’estudi del 2016 està a l’eix comercial.”

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la següent explicació de vot: “Fa molts anys que

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 econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant

Expedient 896/2022. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal 17, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica a la via pública en determinades zones
Per la Regidora Ma José Gómez es fa una explicació de la modificació d’aquesta ordenança:

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifestant:”Voldríem saber en quint punt de l

´ordenança fiscal està contemplat la regulació de la bonificació d´1h per compres de la zona de la Via
Augusta per a residents i no residents?
Us voldríem preguntar com es regularà l´àrea d´autocaravanes? qui portarà el control? i com es durà el
control de l'estacionament limitat a 2 dies? I si algú comet alguna infracció qui sancionarà”

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municpal de la CUP, manifesntat: “
A la majoria de ciutats catalanes i europees, la zona blava és una eina al servei de la mobilitat, un instrument per a

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022
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la zona de les platges i la seva àrea d’influència.
Amb la finalitat de:
*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 contribueixin al manteniment de les platges amb una aportació econòmica.
*La sostenibilitat com a criteri de gestió de la via pública promovent la mobilitat sostenible, i contribuir així a reduir el
trànsit a la zona de les platges, la contaminació mediambiental i acústica.
Després de l’experiència del primer any d’implantació, que valorem positivament, i posterior anàlisi en profunditat dels
resultats obtinguts, introduirem algunes modificacions a l’ordenança amb la voluntat d’incorporar algunes millores en el
sistema.
I és important dir que moltes de les modificacions venen donades per demandes ciutadanes i de les empreses.
Son les següents:
1.-Ampliar la zona verda a alguns carrers per atendre demandes que els veïns ens han fet arribar, per tal de donar
prioritat d’estacionament en algunes zones residencials que pateixen una elevada ocupació de vehicles estacionats.
Concretament, el tram final del carrer Llastres, plaça església i 2 trams de la via augusta.
2.-Crear una regulació especial a la zona de concentració d’activitat comercial, al tram més comercial de la via au gusta
que està en fase de reurbanització on es crearan noves places que fins ara no existien. Per afavorir la rotació de
vehicles necessària per la dinamització del comerç, en aquesta zona es permetrà l’estacionament d’una hora gratuïta
en les franges horàries de 9 a 14 i de 16 a 20, amb l’obligació de desestacionar el vehicle passat el temps.
Val dir que es una mesura consensuada amb els comerciants de la zona.
3.-Crear una regulació especial a la zona del port on hi ha una gran concentració d’establiments de restauració. En la
linea d’aparcament en bateria que es troba tocant a la part superior dels locals del port, serà gratuïta la franja horària
que va de les 14h a les 16h.
També ha estat fruit d’un acord subscrit amb l’ARH.
3.1-Ambdues modificacions queda sense efecte el sistema de bonificar una hora a la zona blava per haver realitzat
compres superiros a 20€ a les empreses del municipi. Una eina de promoció de les empreses, però el sistema
implicava més temps a l’hora de cobrar als clients, i l’estiu és per treballar.
4.-Regular la nova àrea d’estacionament d’autocaravanes per afavorir la rotació d’aquests vehicles. S’estipula una taxa
de 7€ per pernoctar en entre el període que va del 15 de juny al 15 de setembre.
5.- Es crea l’abonament a la zona verda pels propietaris de segones residències al municipi, que possibilitarà
estacionar dos vehicles. Està pensat per aquells propietaris que no tenen places d’aparcament privat, ja què l’any
passat ja vam constatar que els que si tenien van fer-ne ús.
6.- Es modifica l’import de l’anul·lació de denúncies infraccions administratives per superar el temps, passant a ser de
8€ en z. blava i verda.
7.- Certs vehicles estrangers que incompleixen per l’ impagament reiterat durant el mateix dia per pensar que la sanció
no els arribarà mai al domicili del seu pais, es podran immobilitzar com a mesura dissuasòria.
8.- Es modifica l’abonament de zona blava, per dies (min 3 dies i màxim 15) i preus
9.-S’amplia la modalitat de l’abonament per totes les empreses d’allotjament turístic, que fins ara era només pels
hotels, i es redueix l’import.
En cap cas, s’amplia la zona blava que és la que aporta els ingressos principals a Idetsa, gestora del servei.
Amb aquestes modificacions es dona resposta a demandes ciutadanes, dels comerciants i restauradors, als quals
aprofitem per agrair públicament les seves aportacions”

ACTA DEL PLE

“L'Ajuntament va implantar l’estiu 2021 un sistema d’estacionament regulat en la via pública durant el període estival 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.
En el nostre cas s’ha decidit que aquesta és una font alternativa d’ingressos important per a l’empresa pública IDETSA.
Si fa 1 any mostràvem el nostre dubte respecte com es gestionaria la contractació del personal necessari per al control
d’estacionament, valorem gratament que la contractació sigui directa per part d’Idetsa i no es subcontracti a empreses
externes.
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 a les ciutats. I aquesta transformació significa, bàsicament, el
canvi d’un model cotxecèntric a un model basat en el transport públic, la bicicleta i els vianants.”
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: “l'aplicació de la zona blava gratuïta a la

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 17, reguldora de la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones que s´adjunta com Annex 9
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, procedintse a la publicació íntegra del text modificat de l’ordenança fiscal.
Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurscontencios 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 lapublicació 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 jurisdicciócontenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998

Expedient 1196/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta
el grup municipal de la CUP per a la creació d´un centre de recerca en energies renovables
al municipi
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentime
nt

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El mes d’abril de 2004 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una moció que demanava al Govern de la
Generalitat de Catalunya la creació del Centre de Recerca en Energies Renovables de Catalunya al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Segons la moció, el centre duria a terme recerca vinculada a l'energia solar, eòlica i de biomassa. Igualment, formaria
tècnics, impulsaria programes d'eficiència energètica i afavoriria la creació d'un clúster d'empreses del sector. El centre
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El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de nou membres (6 del PSC, 1 de la CUP ,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 d’ERC) i amb el vot en contra del membre de la FIC, ACORDA:

ACTA DEL PLE

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
lesHisendes 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 laLlei 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 Llei27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article
52.2 f) i l'article 114.2 j) delDecretlegislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del
Règim local de Catalunya. Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 24 de gener de
2022

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

zona del port, serà aplicable a tota la zona blava del municipi?, dels horaris acordats”

es preveia que comportés una important dinamització econòmica del municipi, així com altres municipis veïns.
A partir del consens entre els partits polítics i el municipi, a mitjans del mes de setembre del mateix any 2004 la
Comissió de Foment i Habitatge del Senat també va aprovar una moció de recolzament a la creació del Centre de
Recerca en Energies Renovables de Catalunya al nostre municipi. A més, instava el Govern espanyol a destinar els
ajuts econòmics necessaris per al cofinançament del centre de recerca. El Govern espanyol va incloure al
pressupostos de 2005 una partida de 3 Milions d’Euros per a la creació d’aquest centre al nostre municipi.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar el 2005 per unanimitat una moció on reclamava el
compliment dels acords parlamentaris, i que el Centre de Recerca en Energies Renovables de Catalunya es creés al
municipi.
Malgrat aquests acords parlamentaris i municipal, el 2008 el Govern de la Generalitat de Catalunya va decidir crear
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) al districte del 22@ de Barcelona. Com que la Universitat Rovira i
Virgili va mostrar el seu interès en acollir aquest centre, finalment la Generalitat de Catalunya li va atorgar tres línies
d’investigació, i la va vincular a l’IREC. L’IREC aglutina tota la investigació en energia a Catalunya, també la recerca

creació d’un clúster de renovables a Catalunya que aglutini tots els centres de recerca en energies renovables.

investigant en energies renovables, especialment en la seva dimensió d’aplicació social per tal d’apoderar la
ciutadania en la generació d’energia.
Cal tenir en compte que la Generalitat de Catalunya té aquest deute històric per crear un centre de recerca en
renovables al nostre municipi, i que el mateix IREC ja té subseus físiques repartides pel territori. El nostre municipi
seria perfectament capaç d’acollir íntegrament la divisió de recerca en energies renovables.
A més, la previsió de la Llei del Canvi Climàtic per crear un clúster de les energies renovables, obre una excel·lent
oportunitat per reivindicar aquest centre de recerca al nostre municipi.
I, finalment, en un escenari de futur postnuclear del nostre municipi, creiem necessari activar iniciatives que permetin
superar el moment en que les centrals nuclears deixaran de funcionar.
Per tots aquests motius, presenten la conseqüent proposta d'acord"
Per l'Alcalde es fa la següent explicació de vot: “La moció que presenta el grup municipal de la CUP ens reporta a una
situació viscuda al municipi fa prop de 20 anys quan es debatia la candidatura del municipi per a ser la seu del projecte
sobre el reactor de fusió nuclear, l’Internacional Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).
Aquest fou un projecte il·lusionant pel que podia representar per al futur, encara que finalment es va perdre davant de
la candidatura francesa de Cadarache, on per cert, hi ha treballant persones filles del municipi.
Més allà de la unitat política envers el projecte, una cosa ben diferent fou la gestió de les compensacions en que mica
a mica es van perdre totes les possibilitats d’acollir algun centre de recerca a través de l’Institut de Recerca de
Catalunya (IREC).
Des d’aquells temps l’IREC ha anat reduint la seva presència al territori i, encara que formalment manté presència al
Campus Sescelades de la URV, la seva actuació ha anat associada al canvi d’orientació de la institució al conjunt de
Catalunya que ha aplegat diferents centres de recerca de sectors i escales molt diverses.
Nosaltres votarem favorablement la moció que presenteu bàsicament per agrair el treball que tothom va fer en aquell
moment i per recordar a la Generalitat el deute pendent que té amb el nostre municipi.
Altra cosa és que saber què hauria dit la CUP en aquell moment sobre aquest projecte transformador que va
aconseguir una gran unanimitat al territori.

ACTA DEL PLE

En un context de crisi energètica que farà de les renovables la única opció energètica vàlida i viable, cal continuar
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Recentment, l'article 19.1.f de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic aprovada al Parlament de Catalunya, preveu la
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en energies renovables.

I, per acabar, recordar que, ja en aquell moment, Iniciativa per Catalunya fou la formació política que va reivindicar la
creació d’un centre de recerca en energies renovables com ara feu vosaltres.

La Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació de vot: "Ens hen decantat pel sí,
estem d'acord en que s´ha de seguir investigant en energies renovables i anar concientciant-nos de que l'energia
verda ha de ser el futur sostenible, i que sabent que és un camí molt llarg, s´hi ha de treballar per arribar a aquesta
fita".
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP fa la següent explicació de vot: “nosaltres et donarem suport

amb aquesta moció, que estem completament a favor reclamar a la generalitat que compleixi, però també
volem dir que estem a favor de què es facin més central nuclear, ja que la unió europea hi ha declarat
que l'energia és verda. “
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la següent explicació de vot: “ Amb aquest cas hem

aprovat aquesta moció ja que tal i com està la situació, estarà be començar a buscar alternatives al gas

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (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) que legalment el componen, ACORDA:
Primer.Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’un centre de recerca en energies renovables al
nostre municipi, donant compliment així amb un deute històric amb el municipi.
Segon. Fer arribar aquest acord al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, a l’Honorable Consellera
del Departament de Recerca i Universitats, a l’Honorable Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i a
la Directora de l’Institut Català d’Energia
Expedient 1197/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup municipal
de la CUP per a la redacció d'un Pla Local d'habitatge al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Diligència que efectua la titular de la Secretaria general, en ordre a que aquesta proposta
d’acord és la transcipció literal de la proposta presentada pel grup municipal de la CUP
registrada en data 22 de març de 2022 RPL-12
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es dóna lectura a la proposta d’acord presentada:
“Un Pla Local d’Habitatge (PLH) és el document tècnic que té per objectiu definir la política local d’habitatge. Partint de
l’anàlisi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat, en aquest cas el municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.)
on aquesta situació es produeix; defineix els objectius i les estratègies i concreta les actuacions a desenvolupar des
del govern local a curt i mitjà termini, per tal d’afavorir el dret dels ciutadans a un habitatge digne i assequible.
No és necessària una gran diagnosi per veure que al municipi hi ha necessitats i mancances en aquesta matèria. Per
exemple, hi ha molt poca oferta de lloguer, i encara menys de lloguer assequible, malgrat l’existència d’habitatges
buits. Exposem unes quantes dades per entendre la magnitud del problema que aquí pretenem abordar. Segons el
cens del 2011, al municipi hi havia 2393 habitatges que corresponen a residències habituals, 2019 que corresponen a
segones residències, i 469 habitatges buits. Repetim la dada per si algú encara no n’ha copsat la veritable dimensió:
469 habitatges buits! Segons un reportatge del setmanari Crític del 14 de juliol de l’any passat, 39 d’aquests
habitatges buits corresponen a grans tenidors, i segons un altre reportatge de Nació Digital del 12 de març de 2016,
65 d’aquests habitatges buits pertanyen a entitats bancàries. Amb aquestes dades a la mà, ens causa repulsió que
des d’aquest Ple s’hagi volgut criminalitzar l’ocupació d’habitatges i en canvi, es miri cap a un altre costat quan
apareixen els veritables causants del problema: grans tenidors, entitats bancàries i fons d’inversió. En una Constitució
Espanyola que a la pràctica només serveix per limitar i vulnerar els drets individuals i col·lectius de les ciutadanes, al
seu article 47 s’estableix que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adequada».

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de març de 2022.
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anés acompanyat d’una proposta de resolució al parlament de Catalunya del grup de la CUP.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

natural que les persones normals no entenem la seva compra ............Però ens agradaria que això també

L’Alcalde dóna la seva explicació de vot manifestant:
“La moció que heu presentat és una declaració de bones intencions, carregada d’una sèrie de consideracions
apriorístiques molt dogmàtiques, com parlar de “(...) repulsió al Ple sobre la criminalització de l’ocupació”, cosa que és
completament FALSA i que hauríeu de retirar del text, així com parlar d’”una Constitució que només serveix per limitar
i vulnerar els drets individuals i col·lectius”.
Aquests comentaris tan propis d’entorns antisistema, després es volen institucionalitzar dient que totes les
administracions tenen competència sobre la matèria, per acabar demanant un Pla Local d’habitatge, cosa que no està
mal, o per demanar incentivar la reforma dels habitatges amb bonificacions per la accessibilitat o l’estalvi energètic)
cosa que ja es fa des de fa molts anys i que cada any intentem millorar, sense la col·laboració de la CUP que sap fer
manifestos, però no concreta mai.
En relació al marc legal només recordar que la política d’habitatge és competència exclusiva de la Generalitat. Que
recentment la Secretaria d’Habitatge Urbà ha aprovat el decret i el Pla Territorial Sectorial (març 2019) i que aquest
Pla inclou el corresponent estudi ambiental en matèria d’habitatge per tota Catalunya i el municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant no consta com un municipi inclòs dins d’una àrea de demanda residencial forta i acreditada.
En aquest sentit, entre els documents del POUM (2014) hi ha el volum VIè titulat “Memòria Social”, elaborat pel
prestigiós l’equip de Lavola que ens els capítols 3 i 4 fan referencia a aquest tema. Concretament el primer es titula
“Diagnosi de la necessitats d’habitatge detectades” i el segon es titula “proposta en matèria d’habitatge per donar
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Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant:
“Nosaltres ens abstenim,
Sí, seria interessant que es pugués radactar un Pla local d’habitatge, nosaltres estem a favor que es fomenti el poder
gaudir d´un habitatge en condicions assequibles a tohom qui ho necessiti.
La nostra votació ve fonamentada per diferents motius.. al principi de l’exposició de motius hi poseu el nombre
d’habitatges buits basant-vos amb unes dades del cens del 2011, han passat només 11 anys.. i si a més tenim en
compte que al 2008-2009 hi va haver una crisi econòmica derivada de la bombolla immobiliària que tots recordem, ja
dóna per entès que al 2011 encara estàvem immersos en aquesta crisi, per tan t, l’estocatge de pisos buits al que feu
referència, no pot reflexar la realitat d’avui dia.
Que s’hagi de modificar el POUM si convé? No creiem que hagi de fer falta per elaborar un pla local d´habitatge..
Tot el que representi un benefici per a la gent del municipi, a l´hora de cercar habitatge a un preu coherent és
benvingut.. però sempre basant-nos amb dades reals per veure també la necessitat real..”.

ACTA DEL PLE

Això ha esdevingut, en la pràctica, paper mullat a major glòria d’Espanya i del capital.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant disposa de diverses eines i polítiques relacionades amb l’habitatge,
però no disposa d’un Pla Local d’habitatge: una visió general que permet definir les accions concretes que s’han de
posar en marxa en base un diagnòstic i una lògica comuna. No cal ser un revolucionari per intentar posar-hi remei:
només cal voluntat política i la recerca del bé comú. A tall d’exemple, els Ajuntaments de Tarragona i Sallent han
inspeccionat els pisos buits dels seus municipis, amb la capacitat de posar multes a aquells immobles que es trobin en
mal estat de conservació. Un altre cas és el de l’Ajuntament de Barcelona, que ha arribat a expropiar pisos als bancs i
que va enviar més de 2300 comunicacions a les entitats financeres propietàries instant-les a posar en lloguer aquests
immobles.
Cal promoure i garantir l’accés a l’habitatge digne per a totes les persones per tal que ningú hagi de veure’s obligat a
marxar del poble pel preu de l’habitatge o la dificultat d’accés, i com a mesura preventiva de processos d’exclusió
social. La situació és complexa i no es resoldrà a partir d’una acció aïllada. Cal un plantejament a mig-llarg termini tot
sumant esforços entre totes les administracions públiques.
A més, la diputació de Tarragona ha obert línies d’ajudes perquè els municipis elaborin aquests plans. La convocatòria
d’aquest any ja s’ha tancat però es pot treballar per demanar la següent. Pel que fa al parc d’habitatge municipal o
públic inexistent, també es poden fer convenis amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya o altres línies d’ajuda de la
Diputació per crear, rehabilitar i millorar la qualitat dels habitatges. Malgrat les dificultats i el pressupost que implica
poder desenvolupar un parc d’habitatge, és possible treballar en aquesta direcció.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a:
1. Iniciar els tràmits per a la redacció d’un Pla Local d’habitatge per al municipi, que inclogui polítiques per a la creació
d’un parc d’habitatge públic de lloguer, sol·licitant l’assistència tècnica i pressupostaria d’ens supramunicipals si és
necessari.
2. Elaborar el Pla local d’habitatge, tot modificant el POUM si convé.
3. Acordar que la política d’habitatge de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que es concretarà en el Pla Local
d’habitatge que impulsa la moció, s’orientarà necessàriament a l'assoliment dels principis bàsics següents:
1. Garantir la funció social de l’habitatge. Concebre l’habitatge com un dret bàsic de la població.
2. Treballar per la creació d’un parc públic d’habitatge en règim de lloguer o d’altres alternatives. Fer créixer el parc
públic d’habitatge a partir de les següents mesures concretes:
i) Establir que, d’ara en endavant, les promocions d’habitatge públic promogudes des de l’Ajuntament no seran en
règim de compra o qualsevol altre règim que comporti la transmissió de la propietat privada, es treballarà perquè
siguin en règim de lloguer, cooperatiu o de cessió. ii) Captar pisos buits de grans tenidors i entitats financeres, així
com de propietaris individuals per a incorporar-los al parc públic de lloguer del municipi.
3. Incentivar la reforma del parc d’habitatges més envellit i en ús per les unitats més empobrides per millorar les
condicions (accessibilitat i l’estalvi energètic) perquè aquesta rehabilitació potenciï els entorns més vulnerables i
protegeixi les Unitats de Convivència més desfavorides. “

resposta a les necessitats detectades”.
Recomano la seva lectura per la seva estructura i exposició i perquè se n’extreuen dades molt significatives -que
segurament requeririen una actualització-.
En el primer d’ells, es calcula tant el preu de l’habitatge, com l’esforç que haurien de fer les famílies i, sobretot, es
parla dels col·lectius que requereixen una atenció específica.
En concret es parla de la població jove (18-24, 25-29 i 30-34 anys) on es conclou que un 85% dels joves entre 18-24
anys i un 30% dels d’entre 25-29 anys tindran dificultat d’accés a l’habitatge.
També es parla de la gent gran, on la principal problemàtica se centra en l’augment de les demandes de millora de les
pròpies llars i dels equipaments destinats a assistir a les persones de més edat. Així i tot s’estima que un percentatge
(15%) puguin tenir dificultats.
Un altre col·lectiu implicat són les persones d’origen estranger que representen el 16% de la població del municipi, on
es preveu que fins a 47 famílies estiguin en risc d’exclusió.
Finalment, també es contempla la situació en la que es poden trobar persones divorciades, separades o
monoparentals, on es concretarien en 17 casos.
Aquesta demanda queda perfectament recollida en el capítol següent on es quantifiquen i localitzen els habitatges de
protecció oficial a construir que són 672 en una superfície de 65.473,92 m2.

A més així podríem comptar amb habitatge per a gent jove i famílies desfavorides. Lamentablement
aquesta proposta va ser rebutjada i recordar-vos que el vostre grup es va abstenir en aquesta moció.
I en l´acord 3 de la vostra moció parleu d´incentivar la reforma d´habitatges per millorar l´accessibilitat,
recordar-vos també que nosaltres en el mateix Ple de de 3 de desembre vam presentar una moció que
pretenia la concessió d´ajuts per millorar les condicions d´accessiblitat a persones grans i/o amb mobilitat
reduïda, per a realitzar obres tant a interior com a exteriors dels habitatges. Lamentablement no es va
aprovar.
Estem d'acord en vosaltres que s´ha de crear un Pla Local d'Habitatge, nosaltres ho hem dit en vàries
ocasions, quan vam editar el butlletí a l´estiu de l´any passat, en un dels articles parlàvem de l´Habitatge,
com a dret fonamental, i esmentavem que el nostre ajuntament no té excusa, ja que la Diputació aprova
línees d´ajudes de fins a 10.000€ per tal que els ajuntament facin aquests plans locals. No obstant, el
nostre ajuntament no aposta per aquest tema.
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de març de 2022.
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, amb l´abstenció de tres membres (2 de JxCaT, i 1
de la FC) i amb el vot favorable de dos membres (1 d’ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d’acord presentada pel grup municipal de la CUP rerferenciada.

Expedient 1214/2022. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal d'ERC per millorar el projecte de la futura residència d'avis de l'Hospitalet de
l'Infant

Codi Validació: 9M6MCM2HRF9RWQ2HYYNQ9ZGPF | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 102

les vostres propostes, alguns acords de la moció ens semblen coherents però en l´argumentari de la
moció feu servir algunes afirmacions en les quals hi estem totalment en desacord i a més no són certes:
“repulsió….”
Dir-vos per altra banda que al nostre grup el tema de l´habitatge ens preocupa des de fa molt temps, és
per això que en el Ple de de 3 de desembre del 2020 vàrem presentar 2 mocions en aquesta línea, una
va ser que l´Ajuntament aprofitant les eines de la Borsa de Lloguer del Consell Comarcal i en
col.laboració amb l´Agència d´Habitatge de Catalunuya, tingués un departament d´habitatge per
solucionar molts problemes, per tal de posar al mercat habitatges buits que estan en desús i molts
acaben deteriorant-se i que poden ser focus de perill per la ciutadania. Concedir ajudes econòmiques en
la rehabilitació a canvi que es gestionés des del departament d´habitatge municipal a un preu inferior al
mercat, a més els propietaris tindrien assegurança de cobrament i de desperfectes.

ACTA DEL PLE

La Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d’ERC manifesta:Ens abstenim perquè com és habitual en

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

La distribució no inclou els nuclis de Masboquera i Masriudoms atesa la seva tipologia constructiva.”

Diligència que efectua la titular de la Secretaria general, en ordre a que aquesta moció és la
transcipció literal de la proposta presentada pel grup municipal d’ERC registrada en data 22
de març de 2022 RPL-13
Vista la moció que presenta el grup municipal d’ERC del següent contingut literal;
“El projecte de la Residència d´avis de l'Hospitalet de l'Infant va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern el passat
27 d'octubre, amb un pressupost de més de 3.5 milions d'euros. L'Ajuntament de Vandellòs-l'Hospitalet de l'Infant va
treure a informació pública fins al 27 de desembre el projecte executiu de residència per a la gent gran i
condicionament de l'entorn a l'Hospitalet de l'Infant. Durant aquest període, es van poden presentar al·legacions al
projecte redactat per l'arquitecte Santiago Vives Sanfeliu.
El nostre grup municipal va presentar al.legacions en temps i forma i encara no ha rebut resposta per part de l'equip de
govern. A més aquestes al.legacions no es dictaminen al Ple, que és públic sinò a la junta de govern, per tant hem
decidit presentar aquesta moció perquè es debati al Ple i tots els ciutadans i ciutadanes en puguin ser coneixedors.

A més ens preocupa un tema fonamental, amb quantes places concertades comptarà la futura residència, és per això
que ens preguntem si l'equip de govern ja les ha demanat. És a dir, la residència s´inaugurarà amb places
concertades?
Per altra banda, i no és un tema menor el cofinançament del projecte amb els fons del Ministeri per a la Transició
Ecològica ja que per percebre les quanties el nostre ajuntament ha de presentar l'evolució de les execucions del
projecte. En el 2021 només es va poder presentar l'import de la redacció del projecte i per tant es va presentar un
primer certificat en data de 10 de novembre per un import de 80.541€ . La informació que ens arriba des d´Intervenció
és que en data de 27 de novembre es van rebre 10.720€ de part del Ministeri. I si ens mirem l'informe que va fer el
Departament d´Urbanisme haguéssim pogut percebre 190.450€.
Així doncs, per tot el què s’ha exposat en aquesta exposició, el grup municipal d’ERC de Vandellòs i L’Hospitalet de
l’Infant proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció del següents:
ACORDS Estudiar la viabilitat de canviar el projecte inicial de la Residència d´avis de l'Hospitalet de l'Infant, en els
espais que a continuació es detallen, d'acord amb els següents paràmetres i finalitats:
PRIMER.- En la Planta Baixa: ESPAIS D'ACTIVITAT I CONVIVÈNCIA
Modificar i canviar la ubicació de la recepció, traslladant-la a l'espai inicialment designat de visites, i així la recepció
estaria a l´entrada mateix de la residència, amb l'objectiu de millorar el servei i l'atenció que es donarà.
Així mateix, augmentar els espais de despatxos, ja que en el projecte només es plantegen dos. Entenem que no hi
haurà prou espai pels diferents professionals que hi treballaran: psicòleg, fisioterapeuta, treballador social, terapeuta
ocupacional, educador social, metge.
SEGON.- Planta 1: ÀREA DORMITORIS Ampliar l'espai la sala de fisioteràpia, ja contemplada en el projecte, atès que
els 16,40 metres quadrats, seran insuficients per a tots els usuaris.
Afegir un muntacàrregues annex a l'espai «office esmorzar/berenar» (espai 2.9 del projecte), per poder facilitar el
moviment de roba i menjar a les plantes que conformaran la residència, per tal d'optimitzar temps i recursos, apropant
l'office a la cuina.
Introduir un element divisori de separació al distribuïdor, per tal de dotar les habitacions de la necessària intimitat.
TERCER.- Planta 2: ÀREA SERVEIS COMPLEMENTARIS
Ampliar l'espai de la bugaderia.
Igualment, ampliar l'espai destinat a magatzems contemplat en el projecte, el qual només és de 12,5 metres quadrats.
QUART.- Així mateix, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant acorda sol·licitar al Departament de Drets
Socials la concertació de places per a l'esmentada Residència d'Avis. “
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de març de 2022.
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCat manifestant:
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Per això, pensàvem més en un servei de residència assistida juntament amb pisos o apartaments amb zones comuns i
serveis adaptats. De la residència assistida projectada trobem a faltar comoditat dels serveis i dels espais, on les
plantes dormitori fossin més íntimes i les zones terapèutiques més espaioses. Trobem a faltar despatxos pels
professionals que hi treballin, més zones dedicades a l’assistència directa i de fisioteràpia així com magatzems més
àmplis.

ACTA DEL PLE

ERC hem estudiat el projecte amb deteniment i a més hem consultat a professionals coneixedors de la matèria per tal
de poder presentar les al.legacions que hem estimat oportunes i necessàries per millorar el projecte. Per nosaltres el
benestar dels nostres avis i àvies és fonamental i també el fet d´optimitzar recursos i millorar espais i de retruc poder
millorar les condicions laborals dels futurs treballadors i usuaris en general. Quan es planteja crear una residència nova
ja s’hauria de fer pensant en el futur i les noves formes de cuidatge de la nostra gent gran. Creiem que la residència
s’hauria d’haver contemplat com un espai on qualsevol persona gran pugui continuar el seu projecte de vida, tingui
dependència o no.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Segons el govern municipal, l'objectiu d'aquest projecte és la construcció d'un nou equipament públic municipal per
acollir una residència per a gent gran de 40 places a l'avinguda de Ramon Berenguer IV, número 5, del nucli urbà de
l'Hospitalet de l'Infant. Es projecta un edifici de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis. El nou
equipament disposarà d'una superfície construïda total d´uns 1.750 metres quadrats. A la planta baixa s´emplaçaran la
majoria de serveis, i a les dues plantes pis serà on s'ubicaran les habitacions.

“Junts prioritzem que s’agilitzi l’execució de la Residència Hospitalet, és un servei molt necessari i com menys
s’endarrereixi millor. No obstant, no dubtem que l’equip tècnic i professional considerarà les al.legacions presentades i
trobarà l’equilibri per construir el més aviat possible la Residència, que comptarà amb totes les estructures necessaries
i realitats.
Per tant, JUNTS, no entrem en si els punts de la moció són correctes o no, no som tècniques en la materia, per això
ens abstenim,sino que donem confiança a que les persones professionals analitzin les propostes fetes per ERC i altres
al.legacions i els tècnics i professionals ja diran ( amb agilitat) si aquestes són adequades o no.
Torno a reiterar, la residència d’Hospitalet és una urgència social, agilitzem el màxim possible la seva construcció.
ELS NOSTRES AVIS/ES S’HO MEREIXEN.”
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: “Aquesta moció l’aprovarem donat que

inclou algunes de les preguntes i precs que nosaltres vam fer a l’últim ple “
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: “nosaltres farem abstenció que no

bàsicament- en quina situació estaven les al·legacions de la residència per a la Gent Gran de l’Hospitalet
de l’Infant. Aquest és un procés que s’ha anat allargant amb el temps i també s’ha anat ampliant i
millorant.
El projecte executiu ha estat enviat a les administracions superiors i es van presentar unes al·legacions,
una per part d’un particular del municipi i un altra pel vostre grup polític. A data d’avui manca esmenar un
informe dels bombers de la Generalitat que es va registrar el passat divendres 25 de març. Tan aviat es
tingui el vist i plau del cos de bombers es contestaran la resta de les al·legacions. Per tant, s’està a
l’espera d’aquest informe favorable dels bombers. Les respostes a les al·legacions es realitza a través de
la Junta de Govern i conforme als informes realitzats per l’equip tècnic.
Quan a la subvenció atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica, aquest ministeri dona cada any unes
subvencions per al cofinançament de projectes que generen ocupació i afavoreixen la sostenibilitat. Per a
aquestes actuacions, el nostre municipi pot aspirar anualment a una quantitat propera als 190.000 euros.
Per tant, el rebut en tres anualitats arribarà uns 600.000 euros.
Aquest projecte es van presentar per dos anys més un de pròrroga i tot allò que no s’hagi pogut pagar al
primer any es rebrà en els anys successius. Això és fruit d’un acord que va aconseguir l’AMAC amb
aquest Ministeri al 2015 i així cada ajuntament segons les seves característiques pot demanar aquestes
subvencions.
Així doncs, no es pot licitar l’obra si no tenim tots els informes definitius del Cos de Bombers.
Vull aprofitar, per recordar que l’Ajuntament està fent un gran esforç en aquesta residència tot i que no és
competència municipal.
Quan la concertació de les places, aquest pas vindrà després de tenir la residència finalitzada. Recordar
que s’ha demanat insistentment places concertades per la residència de Vandellòs al Departament de
Drets Socials i fins a la data no se’ns ha concedit cap.”

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Per l’Alcalde es manifesta: “Aquesta moció s’hagués pogut resoldre amb una pregunta, que era -
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Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: “No volem entrar en un debat tècnic de
la futura residència de l’Hospitalet de l’Infant.
Des del nostre punt de vista entenem que el que s’ha de qüestionar és el model i fer fora els model de gestió de
residència de Vandellòs com a exemple, gestionada per Sagessa.
Sagessa és una empresa pública amb un historial més que sospitós: formava part de la trama de corrupció INNOVA
que la CUP va destapar a Reus, les retribucions dels seus directius són d’autèntic escàndol (en contraposició a la
misèria que paguen a les treballadores sanitàries), a l’Hospital de la Santa Creu de Tortosa s’han detectat pagaments
irregulars i sense justificar per valor de 700.000 euros, i es van pagar 240,000 euros a l’empresa «Ambulancias Baix
Ebre» sense que existeixi cap contracte.
Quin sentit té deixar la cura dels nostres avis i àvies en mans d’aquesta màfia? Per què l’Ajuntament ha de fer una
inversió milionària en residències per a que després les acabi gestionant ves a saber qui i amb quins interessos? Com
pot ser que un avi, amb la seva pensió, no en tingui prou per pagar-se la residència o el centre de dia? Us sembla lògic
que l’Ajuntament faci un esforç econòmic en la construcció de residències i se n’acabin beneficiant persones de fora del
municipi amb un major poder adquisitiu mentre persones del municipi se’n queden fora perquè no en poden assumir el
cost econòmic?. Mentre no posem en dubte el model i la gestió de les residències d’avis al municipi, i totes les
administracions es comencin a responsabilitzar de la gent gran i de les seves necessitats, no anirem enlloc com a
societat.”

ACTA DEL PLE

entrarem a valorar els treballs dels Tècnics. Referent a les places concertades podríem fer una moció
conjunta i a veure com respira la Generalitat.”

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC manifestant: “La residència de Vandellòs la qual

mai podrà comptar amb places concertades perquè no compleix els requisits.
Si ens fixem en el Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d´autorització administrativa i de
comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d´Entitats, Serveis i Establiments Socials, el qual
estableix els procediments i requisits per tenir places concertades, en l´annex 1 s´explicita com han de ser
els dormitoris: cal respectar un espai lliure a un costat i als peus de cada llit de 80 cm. La residència de
Vandellòs no ho compleix, és per això que després de tant de temps no en tenim, encara que ens digueu
per activa i per passiva que les heu demanat, la realitat és la que és. NO EN TENIM!
Petició de places concertades: Resolució DSO/2883/2021 és la que regula la normativa per la qual un
centre pot ser acreditat com centre concertat.
El Departament d´Urbanisme de l´ajuntament ha demanat tres informes a Salut, Benestar i Bombers.
Només s´ha rebut el de Bombers, que ha estat desfavorable, ara s´han d´esmenar els aspectes tècnics
que han demanat, dels sistemes d´evacuació, etc…
Les nostres al.legacions són independents dels resultats dels informes de les altres administracions, i pel
que sabem ja han estat contestades pel tècnic redactor i han de passar per junta de govern.

Quan es parla d’altres poblacions on s’han construït altres centres, en cap cas són centres municipals ni
realitzats amb recursos municipals.
Cal també confiar amb els serveis socials que són els que fan el diagnòstic de l’usuari potencial de
residències. L’Ajuntament ha de treballar per tal que els recursos municipals vagin per als nostres veïns i,
per tant, no totes les places han de ser concertades i s’ha de garantir que els nostres veïns puguin ser-ne
usuaris.”
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de seveis territorials del 28 de març de 2022.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 ce C’s) que representen la majoria
absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de quatre membres (2 de JxCaT, 1 de la
CUP i 1 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 de la FIC, i 1 d’ERC), ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció que presenta el grup municipal d’ERC descrita.

Prèvia declaració d`urgència, atès el que disposa l’article 91-4 del Decret 2568/1986, de 28 de
novembre , pel que s'aprova el Reglament d'organització , funcionament i règim jurídic de les Entitats
locals es sotmet a votació el caràcter urgent la inclusió del punt següent: ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE SOLICITAR SUBVENCIÓN AL MINISTERIO DEL INTERIOR DESTINADA A
ENTIDADES LOCALES ADSCRITAS A LOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR i es aprovada la
seva inclusió a l’ordre del dia pel vot a favor de dotze membres assistents (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 la componen i amb l’abstenció del membre de la CUP

ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITAR SUBVENCIÓN AL MINISTERIO DEL INTERIOR
DESTINADA A ENTIDADES LOCALES ADSCRITAS A LOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR.

Vista la Orden INT/1283/2020, de 23 de diciembre aprobó el Plan estratégico de subvenciones el Ministerio de Interior
para el periodo 2021-2023

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Pel que fa al tema de la residència de Vandellòs, esmentar que el Centre no funcionaria si no tingués el
vist i plau de la inspecció del Departament corresponent, per tant, no s’escau transmetre el missatge que
no està ben feta i cal verificar les declaracions que es realitzen.
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Per l’Alcalde es manifesta: “Per concretar, una de les coses que demana l’informe de bombers és que
«cal disposar d’un hidrant contra incendis ubicat a menys de 100 metres de l’establiment a nivell de
rasant», si hagués fet un zoom l’autor de l’informe des del seu despatx hagués vist que el l’edifici dels
bombers a l’Hospitalet està a menys de cent metres de l’edifici.

ACTA DEL PLE

És a dir, no feu atribució externa de la feina que no heu fet excusant-vos en altres administracions o
professionals. També trobem molt fort que els sistemes d´evacuació no siguin correctes!!

Vista la Orden INT/701/2021, de 30 de junio, por la que se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear, publicada en el BOE 157 de 2 de julio
de 2021.

Vista la Orden de 22 de marzo de 2022 por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas
a los Planes de Emergencia Nuclear.

Vista la Memoria valorada y explicativa confeccionada por el Técnico de Protección civil para el acondicionamiento y
mejora del vial que se utiliza como itinerario de aviso en el término municipal para una gestión adecuada de la
emergencia por un importe de 59.971,80 euros

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la documentación necesaria para la ejecución de este acuerdo

B) ACTIVITAT DE CONTROL
Expedient 462/2022. Donar compte de l'expedient de la liquidació del Pressupost de
l'Ajuntament, dels Patronats i de les dues Societats Idetsa I LLastres de l'exercici 2021.
Donar compte de l'informe de l'Interventor envers les resolucions contràries a objeccions
d'intervenció i anomalies d'ingressos.Any 2021
Pel Regidor d' Hisenda es fa una breu explicació d'aquest punt. Es dóna compre del Decret
d’aprovació de la liquidació, de data 22 de març de 2022, número 2022-069 Al mateix temps es
dóna compte de l’informe de l’Interventor 75-2022 en relació les resolucions contràries a
objeccions d’Intervenció i anomalies d’ingressos Atès que també es va donar compte d´aquest
expedient a la Comissió informativa de serveis interns del 28 de març de 2022.
El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.

Expedient 1485/2021. Donar compte de l'expedient d'execució trimestral del 3er i 4rt
trimestres de 2021
Favorable
El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment
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Segundo.- Tramitar toda la documentación que sea necesaria para acogerse a la convocatoria para la concesión de
subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia nuclear.

ACTA DEL PLE

Primero.- Aprobar la memoria valorada y explicativa confeccionada por el Técnico de Protección civil para el
acondicionamiento y mejora del vial que se utiliza como itinerario de aviso en el término municipal para una gestión
adecuada de la emergencia por un importe de 59.971,80 euros

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Vista la propuesta de Alcalde obrante en el expediente, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de doce
miembros (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ERC, 1 de C’s i 1 del PP) que representan la mayoría absoluta del
número de trece que legalmente lo componen i con la abstención del miembro de la CUP, ACUERDA:

Expedient 180/2022. Donar compte de l'expedient de morositat de l'Ajuntament i dels
Patronats del 4rt trimestre de 2021
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentimen
t

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 1135/2022. Donar compte de l'Informe d'Intervenció (control permanent)
d'auditoria de sistemes de facturació de l'any 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 1203/2022. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 18 de gener al 21 de març
(ambdós inclosos)
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient que comprén els Decrets de l'Alcaldia del 18 de gener
al 21 de març de 2022 (ambdós inclosos) i dels números 21 al 148 (ambdós inclosos)

C) PRECS I PREGUNTES
En primer lloc s’estudien les preguntes entrades pel registre d’entrada.
Per la Regidora Assumpció Castellví es fan les següents preguntes:
1.
En quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta: creació espais d’esbarjo d’animals de
companyia (pipicans i correcans) en tots els nuclis de població del municipi aprovada el 4 de desembre 2019.
Al que contesta l’Alcalde:S’està fent un gran esforç per adequar un espai d’esbarjo per animals de companyia al parc
dels Corralets.
Ja s’ha adquirit el mobiliari i es posarà quan es completi la petita graderia que s’està fent a la nova pista poliesportiva.
El cost d’aquest material és de 7-000 €
A la resta de nuclis entenem que la necessitat és menys apremiant, atenent que és un servei més urbà i, com vam
quedar, ens adaptarem a les circumstàncies reals del municipi.
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Tipus de
votació: Unanimitat/Assentimen
t

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Expedient 281/2022. Donar compte de l'expedient del preu públic de joventut de la sortida a
Barcelona del 19 de febrer de 2022

2.
En quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta: actualització del cens caní Aprovada
el febrer 2020.
Al que contesta l’Alcalde: Des d’aquell moment, el cens caní s’actualitza diàriament, tant d’altes com de

baixes.
3.
En quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta: adoptar mesures que millorin
l’adaptabilitat de les voreres per a facilitar la mobilitat Aprovada el juliol 2020.
Al que contesta l’Alcalde:Les actuacions es van realitzant de forma continuada i a la aplicació Via Verda no hi ha cap

petició concreta.
4.
En quin punt, exacte es troba el desenvolupament d’aquesta proposta: instal•lació de reductors de velocitat i/
o senyalitzacions horitzontals/verticals a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Aprovada el febrer 2021

Al que contesta l’Alcalde: Ens hem posat en contacte i esperem la seva actuació.
Com s’han arranjat els reiterats signes de vandalisme a l’espai jove ?

Al que contesta l’Alcalde: Els desperfectes que es van generar a la casa de la Cultura van ser puntuals i
es van solventar immediatament.
7.

Quan pensen arranjar el terra del Pavelló de Vandellòs?

Al que contesta l’Alcalde: Sobre el terra dels dos pavellons municipals hi ha pendent una demanda sobre
l’empresa que va fer l’actuació.
Això no obstant, ja s’ha aprovat l’encàrrec d’arranjament de part de la pista i s’efectuarà en els properes
dies, en principi els dies 7 i 8 d’abril, tot aprofitant el descans de la competició.

8.

Al Camp de futbol de Vandellòs no li pensen fer cap manteniment?

Al que contesta l’Alcalde: A l’espai de l’antic camp de futbol es fa el manteniment adequat per a acollir les
activitats de tot tipus que s’hi realitzen.
9.

El Bus municipal quan s’avaria quin procediment tenen per suplantar-lo?

Al que contesta l’Alcalde: Quan es produeix una avaria del bus municipal es substitueix, si es puntual,
amb la furgoneta que disposa l’Ajuntament, i quan l’avaria és més greu amb una empresa local de
transport.
10.

Al terra de la Plaça Berenguer d’Entença li fan algun manteniment?

Al que contesta l’Alcalde: Per suposat.
Totes les places i espais públics compten amb una neteja programada per part del Departament de neteja
viària, a més de les de caràcter extraordinari que calgui.

PRECS
1- Cada cop se’ns envien menys comunicacions als Regidors/es que estem a l’oposició de les
activitats que es fan al municipi, per no dir que es nul, som regidors... (prec)

ACTA DEL PLE

6.
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5.
S’ha fet el requeriment a telefònica demanant que tingui cura del local que tenen al carrer
Remullà ?

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Al que contesta l’Alcalde:Dels informes del servei de la policia local, a dia d’avui només queda instal·larne un al carrer Masriudoms de l’Hospitalet.

2- L’aparell de gimnàstica exterior que va desaparèixer del costat de l’antic escorxador de
Vandellòs, ens poden explicar la seva nova ubicació
3- La Clínica Rural de Vandellòs, preguem que ens informin quan es posarà en funcionament amb
els nous usos
4- 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.

1. Al parc infantil del C. Ramon Berenguer IV, hi havia un joc infantil dins el tancat, que es va enretirar,
suposem per estar trencat, està previst posar-ne un altre?
Sí, està en restauració.
2.- Hi ha una estructura de fusta que fa de barana, situada al Passeig Marítim (davant del Sol Solet), que
es troba en mal estat des de fa mesos, està previst fer-ne el manteniment i arreglar-ho aviat, ara que s
´apropa l’estiu?
Si et refereixes a la que hi ha passat el pont, està reparada des de fa dies.
3.- Amb quina freqüència es fa el manteniment dels parcs infantils? Només quan ja estan deteriorats o es va revisant
per evitar possibles danys?
Al que contesta l’Alcalde: Hi ha un contracte de manteniment licitat i adjudicat a una empresa especialitzada
(Happyludic) que els revisa mensualment.
Aquest manteniment té un cost de 1089 €/mes, amb un import de 13.000€/anuals

Per la mateixa interlocutora es presenta el següent prec: Varem veure a l’última Junta de Govern que una comunitat de
propietaris es queixava de que hi havia masses autocaraves a la zona de l’Arenal, se´ls va donar una resposta
adequada però creiem convenient un prec i demanar-vos que es tinguin en compte aquestes queixes per poder anar
pensant en alguna solució si això segueix succeïnt, ja que amb l’aparcament d’autocaravanes habilitat potser no sigui
suficient.
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC presenta per escrit les següents preguntes:

1.- Obres Millora Via Augusta: execució i termini
Al que contesta l’Alcalde: “Lxecució de l’obra es realitza d’acord amb la planificació prevista i ja s’han abonat 2
certificacions d’obra.
Aprofito per agrari l’actuació de la direcció d’obra, els serveis tècnics municipals i els responsables de l’empresa
adjudicatària perquè les afectacions que s’estan generant sobre els veïns i els establiments són mínimes
2.- Quines són les mesures de seguretat que adopta l´Ajuntament per controlar la sortida i entrada dels nens i nenes a l
´Escola Mestral?
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Per la Regidora Laia Martorell del grup municipal de JxCaT es fan les següents preguntes:
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6- Ahir el Diari de Tarragona va dir que el sector turístic reforçarà la seva aposta pels events
esportius. Es faran accions conjuntes de promoció Costa Durada 2022. Hi participaran els
patronats de la Diputació TgN, Salou, Cambrils, i Vilaseca i la Federació Empresarial d’Hosteleria
i Turisme de Tarragona i provincia. Estem inclosos en aquestes accions? Perquè no se’ns
anomena. Podeu explicar, gràcies.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

5- Arena platja en moltes zones, ja no en queda, l’aigua ja toca a la primera “valla” . Preguem
expliquin quina actuació pensen fer. Veïns han fet instàncies i no les han contestat.

Al que contesta l’Alcalde:Les mesures per controlar l’accés a l’Escola mestral són l’entrada segregada per cursos
senyalitzada amb tanques i pivots i la presència policial.

3.- Conèixer l´estat del projecte d´ampliació del Club Nàutic
Al que contesta l’Alcalde: L’ampliació del port de l’Hospitalet està supeditada a la nova Llei de Ports de Catalunya
(2019) que explica que les actuacions d’aquest tipus no segueixen el procediment previst fins aquella data d’un Pla
Especial, sinó que és la Generalitat qui ha d’impulsar un Pla Director, el procediment del qual està per desenvolupar.
Això no obstant, s’intentarà explorar la possibilitat de veure si es pot accelerar mitjançant un acord extraordinari

4.- Quins són els canvis en la licitació actual de les ginguetes de les platges respecte a l´anterior
Akl que contesta l’Alcalde: “La licitació de les guinguetes és un treball farragós que s’ha portat a terme amb gran rigor
des del Departament de Turisme.
Els canvis de la licitació respecte la que es va fer en anys anteriors són:
- La durada és per 4 anys, amb la possibilitat d’un any més de pròrroga.
- La licitació s’ha fet per lots.

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la següent pregunta:El grup municipal de la FIC
i els veïns volem saber a què és degut el munt de asfalt i grava que hi ha al costat del cementiri de
l’Hospitalet de l’Infant entre el cementiri i el camí de servei de l’AP-7.

Al que contesta l’Alcalde que es tracta de material procedent de la Via Augusta acopiat per a ser utilitzat
en la millora dels cementiris.

Pel Regidor Ivan Torrobella del grup municipal de la CUP es fa el següent prec:
. Si properament milloren les condicions, instem a fer els plens rotatoris a la resta de pobles del municipi.
I no havent més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió.

ACTA DEL PLE

La columna de la plaça Drs. Gil-Vernet.
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PREC:

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

- Els criteris qualitatius són els més valorats, mentre que els quantitatius representen només el 25%.

ASSUMPTE:

Conveni Consell Comarcal recollida gossos

INTERESSAT:

Consell Comarcal Baix Camp

REGISTRE NÚM.:

1461 de 3 de març de 2022

La tècnica ambiental que subscriu, a requeriment de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, informa en relació a l’escrit del Consell

col·laboració que regula la delegació del servei de recollida alberg i
manutenció d’animals abandonats a favor de la comarca, per part dels
municipis que s’hi vulguin adherir.

El conveni canvia les condicions respecte a les que s’han oferit fins ara, ja
que fins ara era un preu és de 200€ per gos recollit, dels quals el 50% es
pagava d’acord amb el nombre d’habitats del municipi i l’altre 50% anava
d’acord amb el nombre de gossos recollits en cadascun dels municipis al
llarg de l’any. Per aquesta raó en aquest municipi que es recollien 2 o 3
gossos, podia sortir cada gos a més de 500€
Ara el 30% del preu total del servei serà en base a un preu per habitant i el
70% serà pel nombre real dels animals recollits.
Aquest repartiment es considera des del punt de vista de la tècnica que
informa més just, ja que pagarà més qui més gossos recull i en principi a
aquest ajuntament li sortirà més econòmic ja que té molts habitants però es
recullen pocs gossos.
La recollida de gossos abandonats és una competència del municipi d’acord
amb l’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Aquest municipi no té la
capacitat per fer aquest servei per si mateix ja que no tenim una gossera
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d’Alcaldes, s’ha votat a favor de modificar la proposta de conveni de
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Comarcal en el qual es comunica a aquest Ajuntament que en el Consell

ACTA DEL PLE

MARIA LLEDO WOLKOWICZ (1 de 1)
Tècnic Medi Ambient
Data Signatura: 22/03/2022
HASH: d3423c69032c58d8c0e1dc85bb8033d3

perduts

habilitada per fer-ho ni treballadors que puguin realitzar aquestes feines.
Només hi ha una gossera temporal on els animals, un cop recollits per la
Policia Local, poden romandre durant 24h.
Per aquesta raó és necessari subcontractar aquest servei.
Les associacions de recollida d’animals dels voltants estan totalment
saturades i no poden acceptar més animals. Aquest municipi ha estat
buscant separadament un servei de recollida però no n’ha pogut trobar cap.
Per tant es proposa com a solució, signar el conveni del Consell Comarcal
per tal de cobrir el servei de recollida d’animals abandonats.

superior a aquesta partida, es farà la corresponent modificació de
pressupost.

El que s’informa a aquest consistori perquè emprengui les accions que
consideri convenients.
Proposta de resolució :
1. Acceptar i signar el conveni del Consell Comarcal de Baix Camp per la
recollida d’animals abandonats d’aquest municipi.
2. Trametre aquest informe al Consell Comarcal
3. Trametre aquest acord als Departaments d’intervenció, a la Policia Local i
a Medi Ambient d’aquest Ajuntament.

I perquè així consti es signa.
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pressupostària de 6000€. En cas que es recullin animals per un valor
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compte 311 22700 18 Servei de recollida d’animals que té una dotació
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Les despeses corresponents a aquestes recollides es podrien imputar al
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Maria Lledó Wolkowicz

Tècnica ambiental municipal

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al

marge

Bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té com a un dels seus objec us prioritaris
atraure noves inversions empresarials generadores d’ocupació.

Ar cle 1.- Objecte.
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels Ajuts a inversions empresarials d’alt
impacte.
Ar cle 2.- Beneﬁciaris i requisits.
Podran ser beneﬁciaris de les subvencions que preveuen aquestes bases, les empreses ja
existents i les empreses de nova creació que compor n noves ac vitats empresarials
econòmicament i tecnològicament sòlides i que generin riquesa i ocupació estable i de qualitat
al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Aquestes bases no seran d’aplicació als beneﬁciaris pel mateix concepte amb l’Ajut per a la
Implantació de Projectes Innovadors i Noves ac vitats Estratègiques, amb l’Ajut de
comercialització del producte local, amb l’Ajut per al foment de l’autoempresa, amb l’Ajut per a
la contractació de persones aturades i amb l’Ajut d’eﬁciència energè ca i autoconsum del
municipi.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Amb la implantació d’aquests ajuts es pretén contribuir amb l’assoliment dels Objec us de
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030, concretament amb
l’Objec u 9: construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació.
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Amb aquest ajut a la inversió, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant vol donar suport a tots aquells projectes d’inversió empresarial d’alt
impacte que incloguin actuacions de diversiﬁcació o que incorporin noves ac vitats, que
impliquin inversions i creació d’ocupació al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

ACTA DEL PLE

Les presents bases amplien els recursos d’atracció de noves inversions empresarials existents al
municipi i ges onats per l’empresa municipal IDETSA: els serveis d’Assessorament Empresarial i
Borsa de Treball Municipal, el centre forma u del Viver d’Empreses IDETSA I, les naus preindustrials del Viver d’Empreses IDETSA II i el Viver Tecnològic per a nous emprenedors/es de
base tecnològica (TIC’s), l’objec u dels quals és afavorir el desenvolupament del teixit
empresarial local i facilitar la creació de nova riquesa i nova ocupació.

Ar cle 3.- Requisits del projecte d’inversió.
Els projectes d’inversió industrial d’empreses instal·lades al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant han de complir els següents requisits:
a) 125.000 euros d’inversió mínima acceptada en ac us ﬁxos materials i immaterials i que
es guin vinculats a un projecte d’inversió, realitzada durant el període d’execució del projecte

e) L’empresa ha de disposar de la corresponent llicència d’ac vitats, si s’escau, abans de la
ﬁnalització del termini de sol·licitud de la subvenció.
Ar cle 4.- Inversió subvencionable.
a) Ac us materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició. En queda expressament
exclosa l’adquisició d’ac us immobiliaris.
b) Ac us immaterials o intangibles. Col·laboracions externes de qualsevol mena u litzades
exclusivament per a l’ac vitat industrial i desenvolupament del projecte.
Es podran comptabilitzar com a inversió subvencionable les despeses realitzades per
l’execució real del projecte en un període de dos anys anteriors a la sol·licitud de la
subvenció coincidint amb les autoritzacions definitives segons el sector d’activitat.
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d) El projecte d’inversió i el domicili ﬁscal de l’empresa s’ha d’establir al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
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c) Els projectes d’inversió d’empreses han de tenir una durada mínima de 3 anys, tant per
l’ocupació neta creada com per les inversions en ac us ﬁxos subvencionats.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

b) 4 llocs de treball de nova creació amb contracte ﬁxe a temps complert per any o l’equivalent
a temps parcial, contractats durant el període d’execució de projecte. Els treballadors han
d’estar empadronats al municipi, inscrits a la Borsa de Treball municipal i inscrits a l’atur com a
DONO amb una an guitat mínima de 4 mesos.

Inversió imputable a l’ajut

Percentatge d’inversió
quan ﬁcable per la
subvenció

Persona amb discapacitat del 33% o superior
Majors de 45 anys i menors de 30 anys
ALTRES
Inversió imputable a l´ajut =
(INVERSIÓ PROJECTE) x (Percentatge d’inversió segons
(Percentatge d’inversió segons pus de Contractació)

100%
90%
60%

pus d’indústria) x

Ar cle 5.- Quan a dels ajut.
a) Ac us materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició. S’aplicarà una intensitat
màxima del 15%.
b) Ac us immaterials o intangibles. S’aplicarà una intensitat màxima del 15%
L’import màxim a fons perdut i per projecte d’inversió industrial d’empreses instal·lades al
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és de 20.000 euros.
Ar cle 6.- 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. En la convocatòria es determinarà
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b) Segons pus de Contractació.
Treballadors del municipi

Codi Validació: 9M6MCM2HRF9RWQ2HYYNQ9ZGPF | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 102

Industria Energè ca
Indústria Tecnològica
Industria Turís ca
Industria Agroalimentària
Altres sectors

Percentatge d’inversió
quan ﬁcable per la
subvenció
90%
90%
90%
90%
60%
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a) Segons pus d’indústria

el termini de presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar i
la quan a màxima des nada.
Ar cle 7.- 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

Ar cle 8.- Procediment i documentació a presentar per a la sol·licitud de la subvenció.
El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes Bases serà el de concurrència
compe va.
Les persones interessades hauran de presentar la següent documentació:








Instància model
Escriptura de la Cons tució de la Societat i/o document acredita u de poders per actuar
com a representat legal de l’en tat, en el cas que aquest no es gui inscrit en el Registre
Mercan l.
Pla de negoci i/o memòria jus ﬁca va de nova ac vitat.
TC1 i Balanç general.
Pressupost d’inversió.
Organigrama i descripció dels llocs de treballs que es cobreix
Còpia de l’impost d’ac vitats Econòmiques (IAE)

Ar cle 9.- Criteris de valoració.
Les sol·licituds es valoraran tècnicament en funció dels següents criteris:





Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte (valor: 30 punts).
Qualitat del projecte en funció del volum de la inversió (valor: 30 punts).
Grau de diversiﬁcació al teixit empresarial local (valor: 20 punts).
Qualiﬁcació dels llocs de treball creats. (valor: 20 punts)
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El termini de presentació de la sol·licitud serà el que s’estableixi cada any a la corresponent
convocatòria.
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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.
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Les sol·licituds per concórrer als ajuts regulats en aquestes Bases s’han de presentar al registre
general de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Ar cle 10.- Òrgan 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 a la Junta de
Govern que avaluï la possible subvenció en funció del criteri principal de ser beneﬁciari de ple
dret i basant-se en els criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la subvenció.




Memòria tècnica de l’actuació i memòria econòmica jus ﬁca va del cost de les
ac vitats realitzades.
Còpies simples dels documents jus ﬁca us de la despesa subvencionada (factures i
comprovants de pagament, i/o documents que es demanin en la resolució en relació
amb els costos de personal).

Ar cle 12.- Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència compe
compte els criteris de valoració que s’estableixen en les presents Bases.

va, tenint en

La resolució d’atorgament de les subvencions serà competència de la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Ar cle 13.- 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 el 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)
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Documentació acredita va de la realització de l’ac vitat subvencionada:

ACTA DEL PLE

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 que s’estableix en les presents bases. La
documentació s’haurà de presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció i les dates dels
documents jus ﬁca us han d’estar dins del període d’execució.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Ar cle 11.- Jus ﬁcació de la subvenció

-

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.

13.1.- 1a Fase del pagament
Un cop atorgat l’ajut s’efectuarà un primer pagament segons la quan a que correspongui
en cada cas:
a) Ac us materials: Màxim el 30% de l’import atorgat.

El pagament de la resta de l’import atorgat s’efectuarà passats 3 anys i un cop s’hagi
comprovat que el projecte d’inversió i la contractació subvencionada s’han man ngut
durant aquest període.
Ar cle 14.- Obligacions dels beneﬁciaries
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 altra 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

ACTA DEL PLE

13.2.- 2a Fase del pagament
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L’import màxim d’aquest primer pagament serà de 3.000€ per tots els conceptes.
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b) Ac us immaterials o intangibles. Màxim 70% de l’import atorgat.

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 15.- Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest pus d’ajut i també de les
condicions bàsiques per tal que, tant les empreses com els treballadors interessats, puguin
accedir-hi.

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.
Diligència: Aquestes bases han estat aprovades inicialment per acord plenari del 5 de juliol de
2012, exposada l’aprovació inicial al BOPT núm. 161 i publicada íntegrament l’aprovació
deﬁni va al BOPT núm. 205 de 3 de setembre de 2012.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien
impedit.
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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:

ACTA DEL PLE

Ar cle 16.- Causes de revocació

Codi Validació: 9M6MCM2HRF9RWQ2HYYNQ9ZGPF | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 102

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

ACTA DEL PLE

La secretaria general

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.

Ar cle 1.- Objecte
L’objecte de les següents bases és regular el procediment per a la concessió d’ajuts a les
persones siques o jurídiques (segons l’establert en les bases), que hagin iniciat una nova
ac vitat econòmica amb domicili ﬁscal al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb
local afecte o no, i en el termini que s’estableixi en la convocatòria.
Els objec us que persegueixen aquests ajuts son: el foment de la emprenedoria i la reinserció
socio laboral de les persones mitjançant la creació del seu propi lloc de treball, la reducció de
les taxes d’atur i el foment de la creació de noves ac vitats econòmiques.
Ar cle 2.- Beneﬁciaris de la subvenció
Poden ser beneﬁciaris de la subvenció les persones siques o jurídiques. Les persones siques
hauran de ser treballadors/es autònoms/es. Les persones jurídiques hauran de respondre a
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Amb la implantació d’aquests ajuts es pretén contribuir amb l’assoliment dels Objec us de
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030, concretament amb
l’Objec u 8: Promoure el creixement econòmic sos ngut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena
i produc va i el treball digne per a tothom, i en especial amb la ﬁta de “promoure polí ques
orientades al desenvolupament que donin suport a les ac vitats produc ves, la creació
d’ocupació digna, l’emprenedoria, la crea vitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el
creixement de les microempreses i les pe tes i mitjanes empreses”.
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Aquest ajut a la creació de noves empreses amplia els recursos ja existents en aquest àmbit 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.

ACTA DEL PLE

Amb les següents bases es pretén ar cular un procediment per a la concessió d’ajuts a les
persones siques o jurídiques (que s’estableixen en l’ar cle 2) que posin en marxa una nova
ac vitat empresarial al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

alguna de les formes jurídiques següents: Societat Laboral (SLL), Societat Coopera va (SCCL) i
Societat Civil Par cular (SCP).

Ar cle 3.- Tipus de despeses, des nació i quan a de les subvencions
Seran objecte de subvenció les següents despeses:
a) Inversió per a l’adquisició d’equipament informà c i tecnològic necessari per la posada en
marxa de l’ac vitat, així com despeses associades a la publicitat i al màrque ng de
l’empresa, tals com la creació d’una pàgina web.
b) Despeses gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova ac vitat.
c) Despeses de la quota del RETA o quotes del Règim General a la Seguretat Social sempre i
quan no es guin boniﬁcades i corresponguin als administradors/es de la societat.
d) El cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer.
e) El cost del lloguer del local afecte a l´ac vitat.
f) L’import de la taxa municipal de la llicència d'obres per l’inici d'ac vitat i de la taxa per a
l'obertura de l'establiment.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Aquest ajut no serà compa ble, per al mateix concepte, amb l’Ajut per a la Implantació de
Projectes Innovadors i Noves ac vitats Estratègiques per al Municipi.
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a) Estar inscrits com a Demandants d’Ocupació No Ocupats 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 que s’estableixi en la
convocatòria.
c) Estar empadronats 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) Tenir el domicili ﬁscal de l’ac vitat empresarial al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
e) Disposar del pla d'empresa validat pel Servei d'emprenedoria de l'empresa municipal IDETSA
o la memòria de capitalització i el document d’aprovació de la mateixa.
f) En el cas de tenir local afecte, disposar de la corresponent llicència d’ac vitat abans de la
ﬁnalització del termini de sol·licitud de la subvenció.

ACTA DEL PLE

Els beneﬁciaris no hauran d’estar afectats per cap de les prohibicions con ngudes a l’ar cle 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions A més a més, hauran de
complir els següents requisits:

La quan a dels ajuts s’estableix en el següent quadre:

SCP

SLL

SCCL

50% de les despeses.
Màxim 700€

50% de les despeses.
Màxim 700€

50% de les despeses.
Màxim 800€

80% de les despeses.
Màxim 100€

80% de les despeses.
Màxim 200€

100% de les despeses.

100% de les despeses.

70% de les despeses.
Màxim 400€
30% de les depeses.
Màxim 600€

70% de les despeses.
Màxim 400€
30% de les despeses.
Màxim 600€

80% de les despeses.
Màxim 800€
100% de les
despeses.
70% de les despeses.
Màxim 400€
30% de les despeses.
Màxim 600€

80% de les despeses.
Màxim 1.000€
100% de les
despeses.
70% de les despeses.
Màxim 400€
30% de les despeses.
Màxim 600€

100% de les despeses.

100% de les despeses.

100% de les
despeses.

100% de les
despeses.

2.500€

3.000€

3.500€

4.000€

SLL

SCCL

EMPRESES SENSE LOCAL AFECTE
Treballador autònom
a) Equipament
informà c,
tecnològic,
publicitat i
màrque ng.
b) Gestoria i
assessorament
c) Quotes
Seguretat Social
MÀXIM
SUBVENCIÓ

SCP

ACTA DEL PLE

50% de la inversió.
Màxim 500€

50% de la inversió.
Màxim 1.000€

50% de les despeses.
Màxim 1.200€

50% de les despeses.
Màxim 1.200€

50% de les despeses.
Màxim 800€

80% de les despeses.
Màxim 100€
100% de les
despeses.

80% de les despeses.
Màxim 200€

80% de les despeses.
Màxim 800€
100% de les
despeses.

80% de les despeses.
Màxim 1.000€
100% de les
despeses.

3.000€

3.500€

2.000€

100% de les despeses.
2.500€

Les despeses subvencionables seran de forma plurianual i els períodes s’establiran en la
convocatòria.
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Treballador autònom
a) Equipament
informà c,
tecnològic,
publicitat i
màrque ng.
b) Gestoria i
assessorament
c) Quotes
Seguretat Social
d) Informe tècnic
o projecte
e) Lloguer local
afecte
f) Taxes
municipals
d’obertura local
MÀXIM
SUBVENCIÓ
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EMPRESES AMB LOCAL AFECTE

Ar cle 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. En la convocatòria es determinarà
el termini de presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar i
la quan a màxima des nada.
Ar cle 5.- Presentació de sol·licituds

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.
El termini de presentació de la sol·licitud serà el que s’estableixi cada any a la corresponent
convocatòria.
Ar cle 6.- Procediment i documentació a presentar
El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes Bases serà el de concessió directa.
Les persones interessades hauran de presentar a les oﬁcines de l´OMAC i/o a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant la següent documentació:
•

•
•
•
•

Descripció breu de l'ac vitat empresarial, on s'expliquin les caracterís ques de l'ac vitat
que són valorables per adjudicar la subvenció, pla d'empresa validat pel servei
d'emprenedoria de l'en tat pública empresarial IDETSA o memòria de capitalització i el
document d’aprovació de la mateixa.
Còpia de la Declaració Censal d'inici d'ac vitat empresarial (models 036/037).
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.
Cer ﬁcat de tularitat bancària per poder efectuar el pagament de la subvenció.

Ar cle 7.- Òrgan d’avaluació i criteris comuns per la selecció

ACTA DEL PLE

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

Codi Validació: 9M6MCM2HRF9RWQ2HYYNQ9ZGPF | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 102

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.

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.
Ar cle 8.- Jus ﬁcació de la subvenció

La no presentació de la totalitat de la documentació dins del termini 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
subsanació per part del sol·licitant afectat en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de
la no ﬁcació del requeriment.
Ar cle 9.- Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concessió directa, tenint en compte
l’ordre d’entrada de les sol·licituds al registre d’entrada de l’Ajuntament i ﬁns esgotar la par da
pressupostària.
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 10.- 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 el 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.
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Còpies simples de factures, documents acredita us i rebuts de conformitat de
pagament bancari de les despeses objecte de la present subvenció. (Les despeses s’han
de referir exclusivament al període subvencionable).

ACTA DEL PLE
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Les persones jus ﬁcaran poder ser beneﬁciaries de l’ajut amb la presentació, juntament amb la
sol·licitud, de la següent documentació:

Ar cle 11.- Obligacions dels beneﬁciaris

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 tant les empreses com els treballadors interessats puguin
accedir-hi.
Ar cle 13.- 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.
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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.

ACTA DEL PLE

Els beneﬁciaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les
obligacions següents:

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.

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 Les bases van ser aprovades al Ple del 29 d´octubre de
2014 i publicades deﬁni vament al BOPT núm. 285 del 13/12/2014, realitzant l’aprovació de la
seva modiﬁcació al Ple del 9 d’ abril de 2020 i deﬁni vament publicades al BOP CVE 2020-2803
de 22 de maig de 2020 i realitzant la seva segona modiﬁcació al Ple del 31 de març de 2021 i
publicades deﬁni vament al BOPT CVE 2021 – 4281 del 19 de maig de 2021.

Secretària General

L´alcalde
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Ar cle 14.- Deﬁnicions

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

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.

Bases per la concessió de subvencions a la recuperació i comercialització de
producte agrari i forestal.

ACTA DEL PLE

Ar cle 1.- Objecte
Aquestes bases tenen com a ﬁnalitat establir la regulació per la concessió de subvencions
des nades a la producció i venda de proximitat dels productes agroalimentaris o productes
“Km 0”, 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.
Aquesta subvenció es des na al col·lec u empresarial local i associa u, promovent la inicia va
agrària i la par cipació ac va dels responsables d’aquestes explotacions amb l’objec u de ﬁxar
persones al territori dins d’un sector en perill d’ex nció.
Ar cle 2.- Beneﬁciaris de la subvenció
Podran ser beneﬁciaris de les subvencions que preveuen aquestes bases: la persona tular de
l'explotació agrària (Titular de la Declaració Única Agrària DUN), els responsables d’explotacions
agràries, els empresaris individuals, les pe tes empreses ja existents i les pe tes empreses de
nova creació que realitzin ac vitats en el sector agroalimentari, nguin establert el seu domicili
ﬁscal al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i es guin al corrent de les obligacions
tributàries i ﬁscals amb aquest Ajuntament.
Aquest ajut no serà compa ble pel mateix concepte amb l’Ajut de Projectes Innovadors i Noves
ac vitats Estratègiques, amb l’ajut de contractació de persones aturades, amb l’Ajut a
inversions empresarials d’alt impacte del municipi ni amb l’Ajut a la defensa del productor
agrari envers l’amenaça del porc senglar.
Ar cle 3.- Tipus d’accions, des nació i quan a de les subvencions
Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents pus d’accions:

1
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Amb la implantació d’aquests ajuts es pretén contribuir amb l’assoliment dels Objec us de
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030, concretament amb
l’Objec u 15: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
ges onar els boscos de manera sostenible, combatre la deser ﬁcació, aturar i rever r la
degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat i amb l’Objec u 12: Garan r modalitats
de consum i producció sostenibles.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té com a un dels seus objec us prioritaris
mantenir el sector agrari del municipi ar culant diferents ajuts per potenciar l’explotació, la
transformació i la comercialització del producte local, així com, la recuperació del territori del
municipi per a noves explotacions agràries.

3.1.- Ajuts a l’explotació emplaçada al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i
compa bles amb la DUN: Despeses pròpies de l’ac vitat agrària (podar, tallar llenya, adobar,
ensulfatar, condicionar terreny, sembrar i collita). Es consideraran despeses imputables:
a) Cost Laboral: La contractació de treballadors empadronats al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, inscrits a la Borsa de Treball del municipi, i inscrits a l’atur com a
DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat).
b) Consumibles: Combus ble agrari, ferreteria, reparacions i productes químics.

ACTA DEL PLE

a) Cost del disseny de la marca, logo p, web i registre.
b) Cost de l'embalatge i transformació: Disseny estructural i cost de producció per
protegir el con ngut, facilitar la manipulació, maneig, requisits legals, composició i
ingredients.
c) Cost per la formació en les àrees màrque ng, desenvolupament de nous productes
agraris per part dels responsables de les explotacions, assistència a ﬁres i actes
promocionals.
d) Cost per la reconversió de cul u autòcton.
La quan a d’ajut per aquest apartat serà del 40% de les despeses jus ﬁcades amb un màxim de
1.200€.
3.3.- Ajuts a la recuperació de territori del municipi, principalment: zones arbrades per a noves
explotacions agràries, millora d’accessibilitat i protecció forestal, per concepte no compa bles
amb els ajuts ges onats per l’Agrupació de Defensa Forestal local.
a) Per actuació pròpia del responsable de l’explotació:
a.1) Cost Laboral: La contractació de treballadors empadronats al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, inscrits a la Borsa de Treball del municipi, i
inscrits a l’atur com a DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat) amb formació
especíﬁca demostrable en el sector forestal (Peó forestal).
a.2) Consumibles: Combus ble agrari, ferreteria, reparacions i productes químics
i ges ó de residus.
2
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3.2.- Ajuts a la transformació i comercialització producte local (fruita, derivats, biomassa i
altres). Es consideraran despeses imputables:

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

La quan a d’ajut per aquest apartat serà del 20% de les despeses jus ﬁcades amb un màxim de
1.400€

b) Per actuació externa: Cost de l’actuació.
La quan a d’ajut per aquest apartat serà del 30% de les despeses jus ﬁcades amb un màxim de
1.400€.
Les despeses subvencionables, de tots els apartats, hauran d’estar compreses dins del període
de maig de l’any anterior de la convocatòria ﬁns la data de ﬁnalització de la convocatòria en
curs.
La quan a màxima per tots els conceptes serà de 1.700€ anuals per beneﬁciari/empresa.

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.
El termini de presentació de la sol·licitud serà el que s’estableixi cada any a la corresponent
convocatòria.
Ar cle 6.- Procediment i documentació a presentar
El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes Bases serà el de concurrència
compe va.
Les persones interessades hauran de presentar la següent documentació a les oﬁcines de
l’OMAC i/o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant:




Instància model de la sol·licitud.
Memòria d’actuació mesurable.
Plànol de la super cie de l’actuació ( Plànol sigpac i nom de parcel·la o parcel·les)
3
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ACTA DEL PLE

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.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Ar cle 4.- Convocatòria per a la presentació de sol·licituds






Document que acredi ser Titular de la Declaració Única Agrària DUN o document
de cessió per l’explotació agrària i/o forestal.
Còpia de l’escriptura de la parcel·la subjecta a la subvenció.
Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO), en el cas de
contractació.
Document que acredi la per nença a una associació agrària (Local o supralocal)

Ar cle 7.- Òrgan d’avaluació i criteris comuns per la selecció

o 5 punts quan el grau d’execució sigui superior al 85-95%;
o 15 punts quan el grau d’execució sigui superior al 95%;
o -15 punts quan el grau d’execució sigui inferior al 85%.
Ar cle 8.- Jus ﬁcació de la subvenció
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 que s’estableix en les presents bases. La
documentació jus ﬁca va caldrà presentar-la juntament amb la sol·licitud.
En el cas que es cregui oportú, es pot realitzar una visita al territori in situ.
Documentació acredita va de la realització de l’ac vitat subvencionada:


Còpies de les factures i els rebuts de conformitat de pagament bancari de les despeses
objecte de la present subvenció.
4
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Viabilitat tècnica de l’actuació (explotació, transformació, recuperació) ﬁns a 20 punts.
Super cie d’actuació ( 10 punts )
Generació de nous productes agroalimentaris ( 15 punts )
Foment de la igualtat d’oportunitats dins el projecte ( ﬁns a 5 punts)
Generació neta d’ocupació (ﬁns a 10 punts)
Titular de la Declaració Única Agrària DUN (5 punts )
Ser membre d’una associació agrària local ( 10 punts )
Ser membre d’una associació agrària supralocal (5 punts)
Contractació de serveis i/o adquisició de consumibles al municipi origen de l’ajut ( ﬁns a
5 punts)
Respecte a l’import atorgat en la darrera convocatòries d’ajut;

ACTA DEL PLE
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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 i basant-se en els següents criteris:






Zona d’actuació marcada mitjançant plànol amb la informació gràﬁca de l’explotació
sigpac o mitjançant la documentació de l’aplicació CROMOS.
Albarà lliurament de peces de transformació i comercialització del producte local,
mostra en dipòsit (Ar cle 3.2).
Còpies de la RNT i RLC dels mesos de la durada del contracte i jus ﬁcants de pagament a
la Seguretat Social.
Currículum vitae de la persona contractada adjuntant còpia de la formació especíﬁca
sector forestal.

Ar cle 9.- Atorgament de les subvencions

ACTA DEL PLE

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 10.- Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la jus ﬁcació 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.

Ar cle 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’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.
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Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència compe
compte els criteris de valoració que s’estableixen en aquestes Bases.

e) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Tresoreria General
de la Seguretat Social, amb Agencia Tributaria (AEAT) 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 13.- 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 14.- Deﬁnicions
6

Codi Validació: 9M6MCM2HRF9RWQ2HYYNQ9ZGPF | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 102

ACTA DEL PLE

L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest pus d’ajut i també de les
condicions bàsiques per tal que, tant les empreses com els treballadors interessats, puguin
accedir-hi.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Ar cle 12.- Publicitat

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.

L´alcalde

7
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Secretària General

ACTA DEL PLE

Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant,

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Diligència.- Per fer constar que aquestes Bases van ser aprovades inicialment al Ple del 28 d
´abril de 2014 i publicades inicialment al BOP 103 de 6 de maig de 2014 i deﬁni vament al BOP
129 de 5 de juny de 2014.

BASES REGULADORES de subvencions d’eﬁciència energè ca i autoconsum de
l’Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant

a La defensa del medi ambient i per implementació d´una nova cultura, com acció
posi va i respectuosa amb els objec us de reducció de C02 de tot el municipi.
b Incen var l´autoconsum com una forma lògica i de futur d´estalvi energè c.
Ar cle 1.- Objecte.
Aquestes bases tenen com a ﬁnalitat establir les regulacions per la concessió de subvencions
des nades fonamentalment a la protecció del medi del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
Ar cle 2.- Beneﬁciaris i Requisits
Podran ser beneﬁciaris de les subvencions que preveuen aquestes bases els ciutadans
empadronats al municipi amb una an guitat d’un any des de la convocatòria, les comunitats,
les empreses i els autònoms que nguin establert el seu domicili ﬁscal al municipi de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant i estar al corrent de les obligacions tributàries i ﬁscals amb aquest
Ajuntament. Així mateix i si la obra ho requereix, s’haurà de disposar de la corresponent
llicència d’obres abans de la ﬁnalització del termini de sol·licitud de la subvenció.
En el cas:



SERVEIS COMUNS, la persona que osten el càrrec de Presidència de la Comunitat.
AUTOCONSUM COMPARTIT, en ediﬁci d'habitatges, naus i/o locals, la/el representant
de l'agrupació que es vagin a beneﬁciar de l'autoconsum.
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Especíﬁcament, aquestes incen us tenen per objecte:

ACTA DEL PLE

És un segon objec u implantar projectes innovadors i noves ac vitats al municipi per permetre
un nou posicionament exemplar en matèria de sostenibilitat mediambiental dins un model de
transició energè ca des de l’àmbit local, per contribuir amb l’assoliment dels Objec us de
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030, i en concret amb
l’Objec u 7: Energia assequible i no contaminant en les següents metes: 7.1 garan r l’accés
universal a serveis energè cs assequibles i ﬁables i moderns i 7.2 augmentar considerablement la
proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts energè ques.
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L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a instàncies de la regidoria d'Ocupació i
Emprenedoria i la Regidoria d'Empresa, Comerç i Energia considera convenient endegar un seguit
de mesures dirigides a incen var i reac var la sostenibilitat econòmica del municipi amb l
´objec u d e respondre adequadament a les necessitats bàsiques d’ins tucions, empreses i
conciutadans. Basant-se en la metodologia de treball del Pla Director Municipal d’Estalvi i
Eﬁciència Energè ca de manera objec va i compa ble amb els pressupostos i criteris de
priorització de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Aquest ajut no serà compa ble, per al mateix concepte, amb l’Ajut a la Implantació de Projectes
Innovadors i Noves ac vitats Estratègiques i amb l’Ajut a inversions empresarials d’alt impacte de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Ar cle 3.- Accions subvencionables
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà atorgar ajuts per a inversió i despesa
i segons l’objec u de beneﬁci climà c. En concret, es consideren subvencionables, les
inversions que incloguin mesures correctores en estalvi i eﬁciència energè ca i autoconsum,
mediambientalment respectuoses amb l´objec u de reduir l´impacte de CO2 al municipi.
Ar cle 4.- Despeses subvencionables i quan a dels ajuts

A2) Il·luminació eﬁcient : Ús de tecnologies en il·luminació led, plasma i inducció o bé
d’il·luminació solar natural conduïda.
B) Subvencionar inversions en instal·lacions de generació d'energia elèctrica fotovoltaica per a
autoconsum en habitatges unifamiliars (autoconsum individual), ediﬁcis d'habitatges
(autoconsum individual o compar t), empreses (Naus industrials i locals). I per una de les dues
pologies que se citen a con nuació:
B1) AUTOCONSUM COMPARTIT entre almenys 2 unitats immobiliàries, o una unitat i
immobiliària i els serveis comuns de l'ediﬁci i/o espai.
B2) AUTOCONSUM INDIVIDUAL per a una unitat immobiliària.
DESPESES SUBVENCIONABLES






Elements generadors
Sistema d'ancoratge i subjecció directe dels elements generadors.
Inversors
Cablejat i proteccions
Bateries

Els treballs de disseny o enginyeria no podran excedir del 10% del cost total de la instal·lació.
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En cap cas seran subvencionables el sistemes que u litzin com a font energè ca combus bles
fòssils.

ACTA DEL PLE

A1) Sistema de clima tzació i / o obtenció d’aigua calenta sanitària eﬁcient: Qualsevol sistema
amb font energè ca elèctrica eﬁcient o bé que u litzi energia solar tèrmica, o com a
combus ble biomassa i per tant amb un impacte ambiental neutre.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

A) La intensitat màxima d’ajut que es concedirà és d’un 25% del valor de les mesures incloses
al projecte d'inversió, amb un màxim de 2.500 euros, per a inversions superiors als 400 euros.

L'import de la subvenció serà de ﬁns al 30% de la despesa considerada per l'òrgan gestor com
a subvencionable, amb una quan a màxima per sol·licitud de 2.500 euros (€) per a individual i
4.500 euros (€) per a compar t.
C) Les despeses subvencionables en els apartats A i B ndran una subvenció addicional en els
següents casos:



En el tercer sector i a les coopera ves, se li aplicarà un 10% addicional de l’import
atorgat.
En el cas d’acreditar la contractació de l’electricitat amb una comercialitzadora 100%
renovable, se li aplicarà un 10% addicional de l’import atorgat.

Totes les despeses han d’estar realitzades dins de l’any de la convocatòria en curs.

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 7.- Procediment i documentació a presentar per a la sol·licitud de la subvenció
El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes Bases serà el de concessió directa.
Documentació a presentar:
7.1. De caràcter general. Tots els beneﬁciaris hauran de presentar la següent documentació:



Instància model
Memòria model jus ﬁca va del projecte d’eﬁciència energè ca.
- Situació que es pretén aconseguir.
- Descripció dels elements i sistemes de generació.
- Descripció dels sistemes d'emmagatzematge, si n'hi ha.
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Ar cle 6.- Presentació de sol·licituds
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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, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, la quan a
màxima des nada.

ACTA DEL PLE

Ar cle 5.- Convocatòria per a la presentació de sol·licituds

- Descripció dels sistemes i metodologia de control.
- Pressupost de les inversions desglossat per conceptes
- Còpia de la ﬁtxa tècnica dels elements generadors.
 Fotograﬁes de la instal·lació i dels elements que la componen.
 Llicència d'obres o el tràmit municipal que la subs tueixi (es comprovarà d’oﬁci).
7.2 De caràcter especíﬁc al sector residencial. Els beneﬁciaris hauran de presentar la següent
documentació:



Llicència d'obres o el tràmit municipal que la subs tueixi (en el cas que la nova instal·lació
ho exigeixi) (es comprovarà d’oﬁci).
Pressupost d’inversió.

En cas d’ instal·lació fotovoltaica vivenda individual:






Nota simple matriu de l'ediﬁci i Acord de la Junta de Propietaris pel qual s'aprova la
col·locació de la Instal·lació fotovoltaica per a serveis comuns, en cas de vivenda
col·lec va.
Nota simple registral de tularitat de l'habitatge o escriptures públiques d'adquisició de la
mateixa que acredi la condició de propietari de cadascun dels integrants de l'agrupació,
Acord de tots els propietaris per a instal·lació fotovoltaica i acord de tots els propietaris
amb % de par cipació en la instal·lació fotovoltaica.

7.3 De caràcter especíﬁc del sector empresarial. Els beneﬁciaris hauran de presentar la següent
documentació:





Alta d´IAE on cons que l’ac vitat es realitza al municipi.
Llicència d'obres o el tràmit municipal que la subs tueixi.
Fotocòpia de la llicència d’ac vitats o llicència o permís (en el cas que el propietari sigui
també el tular que es realitzi en la nau l’ac vitat)
Pressupost d’inversió.

En cas d’instal·lació fotovoltaica nau/local individual:





Nota simple registral de tularitat o Escriptures Públiques que acredi la condició de
propietari del sol·licitant, En cas d’instal·lació fotovoltaica nau/local col·lec ves:
Nota simple registral de tularitat de l’immoble o escriptures públiques d'adquisició de la
mateixa que acredi la condició de propietari de cadascun dels integrants de l'agrupació
Acord de tots els propietaris per a instal·lació fotovoltaica
Acord de tots els propietaris amb % de par cipació en la instal·lació fotovoltaica.

En cas que les inversions siguin executades pel llogater de la nau industrial i/o local, permís o
acord signat pel propietari i copia del contracte de lloguer.

ACTA DEL PLE

En cas d’ instal·lació fotovoltaica vivendes col·lec ves:
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Nota simple registral de tularitat de l'ediﬁci unifamiliar d'habitatge o Escriptures
Públiques que acredi la condició de propietari del sol·licitant,
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Ar cle 8.- Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases, es requerirà al beneﬁciari sol·licitant perquè, en el termini de 10
dies hàbils, esmeni el defecte o adjun els documents precep us, amb indicació que, si no ho fa,
es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la prèvia resolució, d’acord amb el que
disposa l’ar cle 68 de la llei 39/ 2015 , d'1 d'octubre , del procediment administra u comú de les
administracions públiques.
Ar cle 9.- Òrgan d’avaluació i criteris
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.





Còpies simples de factures i rebuts de conformitat de pagament bancari de les inversions
objecte de la present subvenció.
Fotograﬁes del procés de la instal·lació d´eﬁciència energè ca realitzada.
Les instal·lacions d'autoconsum, a més, presentaran el Número de Registre d’Instal·lacions
Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (Número RITSIC) o en defecte d'això, còpia
de la sol·licitud d'inscripció en aquest registre.

Ar cle 11.- Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concessió directa, tenint en compte
l’ordre d’entrada de les sol·licituds al registre d’entrada de l’Ajuntament i ﬁns esgotar la par da
pressupostària.
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 12.- 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 el tècnic hagi elaborat un acte favorable de comprovació s’haurà
d’incorporar a l’expedient:
-

Informe tècnic favorable de comprovació
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Documentació acredita va de la realització de l’ac vitat subvencionada:
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El beneﬁciari de l’ajut haurà de jus ﬁcar l’acompliment de la ﬁnalitat per la qual ha estat
atorgada la subvenció, de conformitat amb el que s’estableix en les presents bases. La
documentació s’haurà de presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

ACTA DEL PLE

Ar cle 10.- Jus ﬁcació de la subvenció

-

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.

Ar cle 13.- 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´obra o despesa
segons el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant
l’Ajuntament.

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 14.- 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.
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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.

ACTA DEL PLE

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.
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b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació segons s’estableix al punt anterior.

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.

Per fer constar que aquestes bases van ser aprovades per acord plenari del 28 de gener de 2021 i
publicades deﬁni vament al BOP de 16 de març de 2021 (CVE 2021-02051)

L´Alcalde

La Secretària General.
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Diligència.
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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.

ACTA DEL PLE

Ar cle 15.- Deﬁnicions

Bases per la concessió de subvencions a les empreses per la contractació de
treballadors aturats

ACTA DEL PLE

Ar cle 1.- Objecte
Aquestes bases tenen com a ﬁnalitat establir les regulacions per la concessió de subvencions
des nades a la contractació de treballadors inscrits a l’atur que promou l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb l’objec u de reduir les actuals taxes d’atur.
Aquesta subvenció es des na al col·lec u empresarial local per la creació permanent de llocs de
treball de qualitat, deﬁnint l’organigrama funcional de l’empresa.
Ar cle 2.- Beneﬁciaris de la subvenció
Podran ser beneﬁciaris de les subvencions que preveuen aquestes bases els empresaris
individuals, les pe tes empreses ja existents i les pe tes empreses de nova creació, que
realitzin la seva ac vitat i nguin establert el seu domicili ﬁscal al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, que es guin al corrent de les obligacions tributàries i ﬁscals i no sent
deutor, per qualsevol concepte, amb cap Administració Pública. Així mateix, si tenen local
afecte segons la seva ac vitat també han de disposar de la corresponent llicència d’ac vitats i/
o concessió, abans de la ﬁnalització del termini de sol·licitud de la subvenció.
Aquesta subvenció no serà compa ble pel mateix concepte amb l’Ajut per al Foment de
l’Autoempresa, amb l’Ajut a inversions empresarials d’alt impacte, ni amb l’Ajut a la
recuperació i comercialització de producte agrari i forestal del municipi.
Ar cle 3.- Tipus d’accions subvencionables
Serà objecte de la subvenció, que regula les presents bases, la contractació de treballadors
empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (amb una an guitat mínima de
1
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Amb la implantació d’aquests ajuts es pretén contribuir amb l’assoliment dels Objec us de
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030, concretament amb
l’Objec u 8: Promoure el creixement econòmic sos ngut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena
i produc va i el treball digne per a tothom.
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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 contractació de persones aturades del municipi i
incen var prioritàriament la contractació indeﬁnida i la contractació ﬁxa discon nua, quedant
exclosos els contractes d’obra i servei segons la nova reforma laboral regulada al Real Decretllei 32/2021 de 28 de desembre i la regularització dels contractes temporals estructurals i
forma us.

12 mesos), inscrits a la Borsa de Treball del municipi i inscrits a l’atur amb una an guitat
mínima d’1 mes com a DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat).
Ar cle 4.- Des nació i quan a de les subvencions
4.1.- Les quan es a subvencionar es calcularan segons la pologia del contracte i durada del
mateix, segons el quadre que es detalla a con nuació:

De 30 a 60 dies

400 €/contracte

De 61 a 89 dies consecu us
i/o 90 dies no consecu us

600 €/contracte

màxim 6 mesos ampliable a
12 mesos

800€/contracte

Jus ﬁcació a la comunicació
2.500 €/contracte
de la nova crida
Jus ﬁcació 12 mesos

3.000 €/contracte

Jus ﬁcació 12 mesos (2)

3.500 €/contracte

En tots els casos, si la jornada laboral és inferior al 100%, l’import de la subvenció serà
proporcional a la jornada.
Quedaran exclosos els contractes en què el període de prova superi el 50% de la durada del
contracte.
Es subvencionaran els contractes formalitzats dins de l’any de la convocatòria.
(1) L´empresa només podrà gaudir de l’ajut una única vegada pel lloc de feina i persona
contractada. El canvi de persona pel mateix lloc de feina no procedeix a l’obtenció del
mateix ajut en convocatòries futures.
En el cas de manteniment del lloc de feina i persona, l´empresa podrà gaudir de futures
convocatòries d’ajut per a nous llocs de feina generats.
2
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Import Subvenció
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Durada

ACTA DEL PLE

Tipologia contracte
Contracte temporal estructural per Circumstàncies
de la producció (generat per situacions ocasionals,
previsibles i campanyes)
Contracte temporal estructural per Circumstàncies
de la producció (generat per situacions ocasionals,
previsibles i campanyes)
Contracte temporal estructural per Circumstàncies
de la producció (generat per situacions
imprevisible)
Contracte ﬁxe discon nus (Queden exclosos la
comunicació a la crida de l'ac vitat dels treballadors
d'aquesta modalitat) (1)
Contracte indeﬁnit (1)
Contracte indeﬁnit per fomentar la integració de les
persones d’Acció d’ocupació i professionalització
del municipi (AOP)(1)

La quan a màxima per tots els conceptes serà de 8.000€ anuals per empresa.
Les empreses ob ndran una boniﬁcació addicional de l’import atorgat si les persones
contractades compleixen els següents requisits:

Estudis obligatoris (E.G.B. i/o ESO)

5%

Estudis post-obligatoris (Cicles forma us, BAT)

10%

Estudis Universitaris

15%

Ar cle 5.- Requisits dels treballadors





ACTA DEL PLE

Els treballadors seleccionats seran contractats segons les pologies de contractes de l’ar cle 4
de les presents bases i hauran de complir amb els següents requisits:
Estar empadronats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i amb una an guitat
mínima de 12 mesos.
Estar inscrits a l’atur com a DONO (Demandant d’Ocupació No Ocupat) amb una
an guitat d’1 mes. Queda exclòs de complir aquest requisit el treballador que hagi
ﬁnalitzat el programa AOP en l’any en curs.
Estar inscrits a la Borsa de Treball del municipi (IDETSA). www.idetsa.cat

Ar cle 6.- 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 quan a màxima
des nada.
Ar cle 7.- Presentació de sol·licituds
A les oﬁcines de l’OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ndran 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.
3

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022
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Formació

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.
El termini de presentació de la sol·licitud serà el que s’estableixi cada any a la corresponent
convocatòria.
Ar cle 8.- Procediment de sol·licitud i documentació a presentar
El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes Bases serà el de concessió directa.



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.
Cer ﬁcat de tularitat bancària per poder efectuar el pagament de la subvenció.
Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) o vida laboral
actualitzada de cada treballador, per poder comprovar el temps d’atur.
Memòria d’ac vitat i lloc/s especíﬁc/s d’ocupabilitat dins l’empresa

ACTA DEL PLE








Documentació addicional i obligatòria pel pus de contracte indeﬁnit per fomentar la integració
de les persones d’Acció d’Ocupació i Professionalització municipal (AOP)


Còpia del cer ﬁcat d’Acció d’ocupació i professionalització

En el cas de la boniﬁcació addicional:


Còpia simple del tol acredita u de la formació

Ar cle 9.- Òrgan d’avaluació i 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.
Ar cle 13.- Jus ﬁcació de la subvenció
4
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Documentació obligatòria:
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Les persones interessades hauran de presentar a les oﬁcines de l´OMAC i/o a la seu electrònica
de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant la següent documentació:

Les persones jus ﬁcaran poder ser beneﬁciaries de l’ajut amb la presentació, juntament amb la
sol·licitud, de la següent documentació:
13.1.- Documentació a presentar per tal de jus ﬁcar les despeses:

13.3.- En el cas dels contractes ﬁxes s’estableix que el termini per jus ﬁcar la subvenció serà
màxim 2 mesos a comptar des d’un any de l’inici del contracte, es a dir, el termini màxim serà
14 mesos (12+2) des de l’inici del contracte
En cas de presentació defectuosa d’aquesta, la Junta de Govern Local podrà acordar la
subsanació per part del sol·licitant afectat en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de
la no ﬁcació del requeriment.
Ar cle 14.- Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concessió directa, tenint en compte
l’ordre d’entrada de les sol·licituds al registre d’entrada de l’Ajuntament i ﬁns esgotar la par da
pressupostària.
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 15.- Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la jus ﬁcació 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)
5
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13.2.- Termini: Les persones o en tats beneﬁciàries de les subvencions resten obligades a
presentar la jus ﬁcació de la subvenció corresponent a cadascuna de les actuacions previstes a
l’ar cle 4, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des la ﬁnalització del darrer contracte
formalitzat amb càrrec a la subvenció.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Còpies simples de les nòmines de la durada dels contractes.
Els RNT I RLC (an c TC1 i TC2) dels mesos de la durada del contracte.
Jus ﬁcants bancaris del pagament a la Tresoreria de la Seguretat Social.
En el cas dels contractes ﬁxes discon nus, a més a més, haurà de presentar la
comunicació de la nova crida del treballador/a a l’inici de la següent campanya.
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-

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.

L’empresari/ària podrà sol·licitar una bestreta del 100% de la subvenció (art. 34.4, segon
paràgraf, de la LGS).
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.
Ar cle 16.- Obligacions dels beneﬁciaris

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 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 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 17.- Causes de revocació

6
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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.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Els beneﬁciaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les
obligacions següents:

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.

ACTA DEL PLE

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 18.- Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest pus 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.
Ar cle 19.- Deﬁnicions
Als efectes d’aquestes bases, es considerarà pe ta empresa la que s’ajus a la deﬁnició
establerta a l’annex1 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 van ser publicades deﬁni vament al BOP 286 de
13 de desembre de 2012, realitzant l’aprovació de la seva modiﬁcació al Ple del 2 de setembre
7
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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.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

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.

de 2015 i deﬁni vament publicades al BOP 237 de 14 d’octubre de 2015, realitzant l’aprovació
de la seva segona modiﬁcació al Ple del 9 d’abril de 2020 i deﬁni vament publicades al BOP CVE
2020-2804 de 22 maig de 2020 i realitzant la seva tercera modiﬁcació aprovada pel Ple del 31
de març de 2021 i publicades deﬁni vament al BOPT CVE 2021 – 4282 del dia 19 de maig de
2021.
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L´alcalde

ACTA DEL PLE

Secretària General

Bases reguladores dels incen us a la implantació de projectes innovadors i noves
ac vitats estratègiques per al municipi

Són objecte d’aquestes bases la promoció de polí ques orientades a donar suport a la
diversiﬁcació econòmica, a la modernització tecnològica i a la innovació a les empreses per
impulsar el desenvolupament econòmic del municipi mitjançant la implantació de projectes
innovadors i noves ac vitats estratègiques per al municipi.
Especíﬁcament, aquests incen us tenen per objecte:
a) Impulsar la implementació al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de
noves ac vitats estratègiques per al municipi, generadores d’ocupació, i/o projectes que
suposin la diversiﬁcació d’ac vitats ja existents, cercant noves oportunitats de negoci.
b) Impulsar la implementació de noves tecnologies relacionades amb la informació i les
comunicacions en empreses ja cons tuïdes o de nova creació.
c) Fomentar la innovació a l’excel·lència a través d’acreditacions i/o cer ﬁcacions de les
empreses.
d) Incen var la formació con nua a les empreses per a la millora de la compe vitat
empresarial.
Ar cle 2.- Beneﬁciaris i Requisits
Podran ser beneﬁciaris de la subvenció que preveu aquestes bases: els autònoms, les pe tes
empreses ja existents i les pe tes empreses de nova creació, que realitzin la seva ac vitat i nguin
establert el seu domicili ﬁscal al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i es guin al corrent
de les seves obligacions tributàries i ﬁscals amb aquest Ajuntament (BASE), amb l’Agència
Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Així mateix, si tenen local afecte, segons la

1
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Ar cle 1.- Objecte.
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Amb la implantació d’aquestes mesures es pretén contribuir amb l’assoliment dels Objec us de
Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030, concretament amb
l’Objec u 8 (Promoure el creixement econòmic sos ngut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i
produc va i el treball digne per a tothom) i amb l’Objec u 9 (Construir infraestructures resilients,
promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació) i, en especial, amb la
ﬁta “aconseguir nivells més elevats de produc vitat econòmica mitjançant la diversiﬁcació, la
modernització tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de
més valor afegit i ús intensiu de mà d’obra”.
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L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a instàncies de la regidoria de Promoció
Econòmica, considera convenient endegar un seguit de mesures dirigides a incen var i reac var
l’ac vitat econòmica; donant prioritat a aquelles empreses del municipi que fomen n la innovació
i la qualitat dels seus processos.

seva ac vitat, també han de disposar de la corresponent llicència d’ac vitats abans de la
ﬁnalització del termini de sol·licitud de la subvenció.
Aquestes bases no seran compa bles, per al mateix concepte, amb l’Ajut per al foment de
l’autoempresa, l’Ajut a inversions empresarials d’alt impacte i amb l’ajut d’eﬁciència energè c i
autoconsum.
L’empresa que hagi ob ngut aquesta subvenció dos convocatòries consecu ves no podrà optar a
la mateixa, pel mateix concepte, ﬁns que hagin transcorregut dos anys de l’úl m atorgament.

a) Projectes d’inversió innovadors en el context econòmic del municipi i generadors d’ocupació,
portats a terme per empreses ja cons tuïdes o de nova creació, que amplien així la seva ac vitat o
que incrementen la seva compe vitat i que suposin l’establiment d’ac vitats inexistents al
municipi, diversiﬁcant així el teixit econòmic del municipi.
b) Projectes d’inversió, en empreses ja cons tuïdes o de nova creació, per implementar nous
sistemes tecnològics relacionats especialment en el sector de la informació i les comunicacions.
c) Projectes d’inversió per implementar processos relacionats amb l’excel·lència en les empreses
del municipi. Aquests processos es refereixen a acreditacions, cer ﬁcacions i/o dis ncions
reconegudes per Organismes Oﬁcials a les empreses. Aquestes es poden referir a:







Sector Restauració: Acreditació AMED del Departament de Salut, Restauració Sense Gluten
de l’ACC, Segell Blau de AGBAR,….
Sector comerç: Dis n u de producte D’Artesania (D’A)
Cer ﬁcacions norma va ISO, EMAS i UNE (Qualitat, Seguretat, Medi Ambient, Ges ó
Energè ca i Responsabilitat Social).
Altres cer ﬁcacions relacionades amb la ges ó sostenible de totes les àrees de l’empresa.
Acreditació TECNIO
Acreditació de mentors de startups

d) Despeses generades per la formació con nua dels treballadors de les empreses que millorin la
compe vitat empresarial.
Ar cle 4.- Despeses subvencionables i quan a dels ajuts
2
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En concret es consideren subvencionables:
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L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà atorgar ajuts per a la realització de
projectes d’inversió realitzats al terme municipal, i que es considerin estratègics o innovadors;
entenent com a tals aquells projectes que compor n noves ac vitats empresarials tècnica i
econòmicament viables, que fomen n l'ús eﬁcient i sostenible de les tecnologies de la informació i
les comunicacions i suposin la implementació de nous projectes innovadors en el municipi, la
diversiﬁcació de l’ac vitat econòmica i que generin riquesa, ocupació estable i de qualitat.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Ar cle 3.- Tipologia de projectes subvencionables

a) Projectes d’inversió innovadors en ac us ﬁxos. Per a la implantació de noves ac vitats al
municipi es subvencionarà un 10% del total del projecte d’inversió, amb un màxim de 3.000€. Les
despeses subvencionables del projecte d’inversió són les següents:




Llicència d’ac vitats i/o permís medi ambiental
Maquinària
Instal·lacions

Queden exclosos: els elements de transports, equipaments informà cs, despeses de cons tució,
drets de traspàs i els sistemes o instal·lacions d’estalvi energè c per exis r un ajut especíﬁc per
aquest concepte.

Queden exclosos: Els equips sonors, equips domò cs, televisors, projectors i pantalles i telefonia
mòbil.
c) Per la implementació de nous processos relacionats amb l’excel·lència a les empreses del
municipi es subvencionarà:



800€ per haver aconseguit algun guardó o premi reconegut dins del sector d’ac vitat.
500€ per acreditació, cer ﬁcació i/o dis nció de l’empresa reconeguda per qualsevol
organisme oﬁcial

Si l’empresa ha dut a terme qualsevol inversió i/o despesa per l’obtenció de l’acreditació i/o premi
es subvencionarà un 15% de la inversió i/o despesa realitzada.
Per aquest concepte l’import màxim a subvencionar serà de 4.000€.
d) Per la realització de formació especíﬁca dels treballadors de les empreses, màxim tres
treballadors, que millorin la compe vitat empresarial es subvencionarà un 40% de la despesa
amb un màxim de 1.000 euros. Les despeses subvencionables són les següents:


Factura de l’empresa formadora

Totes les factures d’inversions i despeses de tots els apartats anteriors han d’estar compreses dins
de l’any de la convocatòria. Les llicències deﬁni ves segons sector de l’empresa han d’estar
atorgades dins el termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
3
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Equipaments informà cs i tecnològics
Connexió a la xarxa de ﬁbra òp ca
Creació de pàgina web
Implantació de so wares especíﬁcs de l’ac vitat empresarial
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b) Per la implantació de nous sistemes tecnològics que jus ﬁquin la millora de la ges ó
empresarial es subvencionarà un 50% de la inversió amb un màxim de 1.500 euros. Les despeses
subvencionables del projecte d’inversió són les següents:

L’import màxim de la subvenció per empresa i per tots els conceptes serà de 8.000€.
Ar cle 5.- 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. En la convocatòria es determinarà el
termini de presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar i la
quan a màxima des nada.
Ar cle 6.-Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud serà el que s’estableixi cada any a la corresponent
convocatòria.
Ar cle 7.- Documentació a presentar per a la sol·licitud de la subvenció
Per poder optar a la subvenció els beneﬁciaris hauran de presentar la següent documentació:




Alta de l’Impost d’ac vitats Econòmiques (IAE) o Alta al Cens Fiscal d’Hisenda Pública que
jus ﬁqui la domiciliació ﬁscal i la ubicació sica de l’empresa al municipi.
Cer ﬁcat de tularitat bancària per tal d’efectuar el pagament de l’ajut en cas de ser
concedit.
Pla d’empresa i/o memòria descrip va de la inversió objecte de la subvenció i pressupost
detallat d’ingressos i despeses previstes. En el cas d’empresa de nova creació, el pla
d’empresa haurà d’estar validat pel servei d'emprenedoria de l'empresa municipal IDETSA.

Ar cle 8.- Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen els requisits
establerts en aquestes bases, es requerirà l’en tat sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies
hàbils, esmeni el defecte o adjun els documents precep us, amb indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la prèvia resolució, d’acord amb el que
disposa l’ar cle 68 de la llei 39/ 2015 , d'1 d'octubre, del procediment administra u comú de les
administracions públiques.

4
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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.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

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

Ar cle 9.- Òrgan 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 a la Junta de Govern que avaluï la possible subvenció
en funció del criteri principal de ser beneﬁciari de ple dret i dels criteris de valoració establerts en
aquestes Bases (art 10) .
Ar cle 10.- Criteris de Valoració

Ar cle 11.- Jus ﬁcació de la subvenció
El beneﬁciari de l’ajut haurà d’aportar, juntament amb la sol·licitud, la següent documentació
acredita va de la realització de l’ac vitat subvencionada:




Còpia simple de les factures que jus ﬁquin les ac vitats subvencionades.
Jus ﬁcant de pagament de les factures
En el cas de l’apartat c) de l’ar cle 4 de les presents bases, còpia del document que acredi
el premi-guardó i/o acreditació.

Ar cle 12.- Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment de concurrència compe
compte els criteris de valoració que s’estableixen en aquestes Bases.

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 13.- Pagament
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi comprovat la jus ﬁcació 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)
5
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-

Grau d’assoliment d’innovació del projecte (ﬁns a 45 punts)
Impacte del projecte en el municipi. Es ndrà en compte l’existència o no d’ac vitats
similars, i si es tracta d’una ac vitat innovadora en el municipi. (ﬁns a 40 punts)
Grau de qualitat del projecte en vers als objec us ODS (ﬁns a 15 punts)

ACTA DEL PLE

-

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Les sol·licituds es valoraran tècnicament en funció dels següents criteris:

-

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.

Ar cle 14.- Obligacions dels beneﬁciaris

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, 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.
6
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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, amb Agencia Tributaria (AEAT) 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.

ACTA DEL PLE

Els beneﬁciaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions
següents:

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.- Deﬁnicions

L´alcalde

7
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Secretària General
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Diligència.- Per fer constar que aquestes Bases van ser publicades deﬁni vament al BOP 241 del 28
d´octubre de 2009, realitzant l´aprovació de la seva modiﬁcació al Ple del 2 de setembre de 2015 i
publicades al BOP 237 de 14 d´octubre de 2015, i, amb posterioritat, l´aprovació deﬁni va d´una
nova revisió publicada al BOP 6 de 10 de gener de 2017

ACTA DEL PLE

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.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL PROGRAMA DEL FOMENT DE LA
COMPETIVITAT DEL COMERÇ I LA MILLORA DE L’EIX COMERCIAL A VANDELLÒS I L
´HOSPITALET DE L´INFANT
1.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ.

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions per la millora de la
compe vitat dels comerços i la millora de l’eix comercial. Els incen us d’aquests ajuts
tenen per objec u crear mesures especiﬁques per:




Millorar la qualitat comercial dels establiments i la seva imatge per tal de ferlos atrac us.
Minimitzar l’impacte dels locals buits i afavorir la con nuïtat de la façana
comercial.
Promoure l’ac vitat comercial al nostre municipi.

Amb la implantació d’aquests ajuts també es pretén contribuir amb l’assoliment dels
Objec us de Desenvolupament Sostenible (ODS), d’acord amb l’Agenda Local 2030,
més enllà de l’objec u 11 sobre les ciutats i comunitats sostenibles que impliquen als
governs locals per impulsar el canvi global des de baix i planiﬁcar el seu
desenvolupament d’una forma sostenible.
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En el Pla Estratègic de comerç de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (2016) s’inclou una
sèrie de mesures per tal d’enfor r el teixit comercial del nostre municipi amb la
ﬁnalitat de disminuir les fugues cap a altres pols d’atracció comercial. Del pla se’n
destaquen diferents eixos estratègics a treballar per aconseguir que la ciutadania pensi
en el municipi com un espai de compra i detalla diferents accions a desenvolupar que
ajudin a delimitar l’àrea de prioritat comercial, que millorin la qualitat comercial dels
establiments i que minimitzin l’impacte dels locals buits.

ACTA DEL PLE

Les presents bases amplien els recursos de dinamització comercial i foment del teixit
empresarial existents al municipi i ges onats per l’empresa municipal Idetsa, tals com
la subvenció per al foment del teixit empresarial (targeta moneder) i el projecte
“Ocupem Locals buits”, l’objec u dels quals és afavorir el desenvolupament del teixit
empresarial local, en aquest cas del sector comerç, i promoure el desenvolupament
econòmic del nostre municipi.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té com a un dels seus objec us
prioritaris la promoció de l’ac vitat econòmica ar culant diferents ajuts per potenciar
el comerç local i fomentar el consum de la ciutadania dins del nostre municipi.

2.- CARÀCTER DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions objecte d’aquestes bases són despeses de dret públic i tenen caràcter
voluntari i eventual; són lliurement revocables i reduc bles en tot moment per les
causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança General de Subvencions
d’aquest Ajuntament o en aquestes bases.
Estan afectes al compliment de la ﬁnalitat d’interès general a què es condiciona el seu
atorgament, així com a la limitació pressupostària.

4.- PERÍODE D’EXECUCIÓ
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de des nar a
ﬁnançar projectes o intervencions desenvolupades durant el període corresponent a
l’any natural en què s’aprovi la convocatòria.
5.- BENEFICIARIS/ÀRIES
Podran beneﬁciar-se de les ajudes totes aquelles persones siques o jurídiques que
hagin de realitzar les actuacions que fonamenten el seu atorgament i no es guin
afectades per cap de les prohibicions con ngudes a l’ar cle 13 de la Llei General de
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, (d’ara endavant LGS). S’estableixen dos
pus de beneﬁciaris/àries:
 Persones siques o jurídiques, tulars d’una ac vitat econòmica del sector
comercial minorista, realitzada en establiments permanents del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, que compleixin les Bases objectes d’aquesta
Subvenció i que disposin de llicència d‘obertura, ambiental, d‘ac vitat o
comunicació d‘ac vitat d‘un establiment atorgada per l’Ajuntament.
 Persones siques o jurídiques, propietaris/àries de locals comercials, amb
ac vitat o sense, ubicats a la zona de prioritat comercial del municipi i que es
determina a l’Annex I de les presents Bases.
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L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlle Oﬁcial de la Província de Tarragona
i al web municipal.

ACTA DEL PLE

El procediment de concessió serà el de concessió directa. El criteri de l’atorgament
serà l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds al registre d’entrada de
l’Ajuntament, ﬁns esgotar la par da pressupostària i la ges ó de les subvencions
s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i la restant
norma va aplicable en matèria de subvencions.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

3.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Per poder ser beneﬁciaris de la subvenció, els propietaris/àries de locals
comercials sense ac vitat hauran d’acceptar par cipar en el projecte de locals
buits impulsat per Idetsa i per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
i incorporar el seu local al “Cens de locals buits” disponibles.
Queden excloses les ac vitats econòmiques que són objecte de la suspensió cautelar
d’atorgament de llicències d’ac vitats al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de la presentació de la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’ar cle 8.

A) Renovació exterior i façana. Aquesta acció serà subvencionable per a propietaris de
locals i per a tulars de l’ac vitat comercial.
Les despeses subvencionables son:







la façana o façanes confrontants a la via pública,
el tancament perimetral confrontant a la via pública,
els aparadors,
la retolació o senyalització exterior en la façana o perímetre confrontant a la via
pública,
els espais circumdants a l'ediﬁci des nats a jardí, aparcament o altres serveis
per al client.
il·luminació.

B) Renovació interior. Aquesta acció només serà subvencionable per a
l’ac vitat comercial.
Les despeses subvencionables son:






la retolació o senyalització interior,
els taulells d'atenció al client,
les zones d'atenció al client,
les zones d'exposició dels productes i aparadors,
el projecte d’interiorisme,

tulars de
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L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podrà atorgar ajuts per a inversió i
despesa en base a l’objec u de beneﬁci de la transformació del nostre model actual de
comerç. En concret es consideren subvencionables:

ACTA DEL PLE

6.- ACCIONS SUBVENCIONABLES

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

Tanmateix els interessats no podran sol·licitar la subvenció pel mateix concepte de les
accions subvencionables dins dels 2 anys posteriors.




les zones des nades a magatzems, obradors, laboratoris i despatxos i, en
general, qualsevol altra dependència,
il·luminació.

C) Reemprèn: En el cas de traslladat d’un comerç a la zona de prioritat comercial
detallada a l’Annex I de les presents bases, les despeses subvencionables seran:




Apartat A (renovació exterior)
Apartat B (renovació interior)
El cost de la llicència d’ac vitat i el projecte tècnic.

7.- IMPORT SUBVENCIONABLE

C) Cost de la llicència d’ac vitat i del projecte tècnic: La quan tat total a subvencionar
serà del 100% de la despesa amb un màxim de 800€.
En el cas que l’actuació a realitzar requereixi obra menor o major s’haurà de tramitar la
corresponent llicència.
L’import màxim a subvencionar per tots els conceptes serà de 3.500€
Cal jus ﬁcar la totalitat de les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció.
8- CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS.
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s’ajustarà a allò que
disposen aquestes Bases.
A les oﬁcines de l´OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ndran
a disposició dels interessats els models normalitzats de sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

B) Renovació interior. La quan tat total a subvencionar serà del 30% de la despesa
amb un màxim de 2.500€.
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 En el cas de propietaris de locals, amb ac vitat o sense, la quan tat total a
subvencionar serà del 70% de la despesa amb un màxim de 800€.
 En el cas de tulars d’ac vitat comercial amb establiment permanent, la
quan tat total a subvencionar serà del 40% de la despesa amb un màxim de
400€.
 En el cas de que el beneﬁciari sigui propietari del local i tular de l’ac vitat
comercial a la vegada, la quan tat total a subvencionar serà del 50% de la
despesa amb un màxim de 600€.

ACTA DEL PLE

A) Façana i exterior.

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.
El termini de presentació de la sol·licitud serà el que s’estableixi cada any a la
corresponent convocatòria.
9.-DOCUMENTACIÓ A APORTAR.
La documentació que s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de subvenció és la següent:

Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat
Escriptura de la propietat.
Cer ﬁcat de tularitat bancària per tal d’efectuar el pagament de l’ajut, en cas
d ser concedit.






Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat
Títol de propietat, contracte de lloguer o altre tol que perme la u lització del
local.
Alta de l’Impost d’Ac vitats Econòmiques (model 036/037).
Cer ﬁcat de tularitat bancària per tal d’efectuar el pagament de l’ajut, en cas
d ser concedit.

10.- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
En cas que la documentació presentada sigui incorrecte o incompleta, es requerirà al/
a la beneﬁciari/a perquè en el termini de 10 dies hàbils a par r del dia següent a la
no ﬁcació procedeixi a la seva rec ﬁcació o aportació de documents necessaris, amb
indicació que en cas contrari s’entendrà per desis t de la seva sol·licitud.
11.- INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT I PROPOSTA DE CONCESSIÓ
La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions previstes en
les presents Bases correspondrà a la Regidoria de Comerç i Turisme. 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.
12.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI.
L’import agregat d’aquesta subvenció es ﬁnançarà amb càrrec a la par da
pressupostària que s’indicarà a la convocatòria.

ACTA DEL PLE

En el cas de tulars de l’ac vitat comercial amb establiment permanent al municipi:
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En el cas de propietaris de locals, amb ac vitat o sense:

L’Ajuntament pot preveure la possibilitat d’incrementar el crèdit amb un import
addicional per acord del Ple de l’Ajuntament.
13.- TERMINI DE RESOLUCIÓ, DE NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS.
El termini per a la concessió de les subvencions serà, com a màxim, de 3 mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La resolució posarà ﬁ a la via administra va, contra els interessats podran interposar,
amb caràcter potesta u, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs
contenciós administra u, o qualsevol altre recurs que considerin

Fotograﬁes de l’abans i el després de la reforma interior i/o exterior del local.

Si es considera oportú, es pot realitzar una visita in situ al local.
L’incompliment de l’obligació de jus ﬁcar totalment o parcialment la subvenció en els
termes establerts en aquestes Bases comportarà la revocació de la subvenció
atorgada, el reintegrament de l’import rebut, si escau.
15.- 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 el 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.

El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el
compte de l’en tat bancària indicat pel beneﬁciari.
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ACTA DEL PLE

Les subvencions atorgades hauran de jus ﬁcar-se, juntament amb la sol·licitud,
presentant la següent documentació: Còpies simples de factures, documents
acredita us i rebuts de conformitat de pagament bancari de les despeses objecte de la
present subvenció.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

14.- JUSTIFICACIÓ

16.- 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.

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.
17.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS.
Aquesta subvenció serà incompa ble, per al mateix concepte, amb l’Ajut per al foment
de l’autoempresa i amb l’Ajut a inversions empresarials d’alt impacte de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
18.- 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:

Codi Validació: 9M6MCM2HRF9RWQ2HYYNQ9ZGPF | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 92 de 102

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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

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.

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.

19.- RÈGIM SANCIONADOR
Els beneﬁciaris restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que
sobre sancions administra ves estableix la norma va aplicable en matèria de
subvencions, la Llei Pressupostària i la Llei General Tributària.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant iniciarà un procediment de
reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat
amb la legislació vigent.
20.- RECURSOS
Contra les resolucions sobre la concessió de subvencions, els interessats podran
interposar recurs potesta u de reposició, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva no ﬁcació, davant de la Junta de govern local o directament
recurs contenciós administra u davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la no ﬁcació.
21.- MESURES DE GARANTIA
El beneﬁciaris quedaran exonerats de la presentació de garan es del pagament de la
subvenció.
22.- PUBLICITAT DE LA SUBVENCIÓ
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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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

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.

La subvenció atorgada serà objecte de publicitat al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i
al Butlle Oﬁcial de la Província de Tarragona i al web municipal

23.- VIGÈNCIA
Aquestes bases entraran en vigor a l’endemà de la seva publicació al Butlle Oﬁcial de
la Província, transcorregut el termini previst en l'ar cle 65.2, a que es refereix l’art.
70.2, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.
La vigència d’aquestes bases és indeﬁnida mentre no es modiﬁquin o deroguin.

ANNEX I: Zona de prioritat comercial
Zona de prioritat comercial segons el que es deﬁneix en el Pla Estratègic de comerç
(2016): Espai inclòs entre la Via Augusta ﬁns al carrer Vandellòs més la Plaça Catalunya
i voltants (carrers Galera, Sant Pere, Estació i Major). També es ndrà en compte
l’espai cap a la Plaça de l’Església.
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Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al marge.

ACTA DEL PLE

Per fer constar que aquestes bases van ser aprovades inicialment pel Plenari de la
Corporació de 28 de febrer de 2018 i publicades deﬁni vament al BOP núm. 87 de 7 de
maig de 2018.
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DILIGÈNCIA.-
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ACTA DEL PLE

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA VIA
PÚBLICA EN DETERMINADES ZONES
Disposició general
Ar cle 1.

ACTA DEL PLE

Ar cle 2.
2.1. L’obligació de pagament neix des de que s’inicia l’aproﬁtament mitjançant l’estacionament del
vehicle en una zona d’aparcament regulat.

2.2. Estaran obligats al pagament a societat municipal Inicia ves 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, ges ó i manteniment de les zones blaves i ges ó 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
especialment previstes per l’Ajuntament.

les zones

2.2.2. Els tulars dels vehicles, com a responsables solidaris, quan l’obligat al pagament
sigui el conductor. S’entendrà com a tular aquell que cons al registre oﬁcial de vehicles en
qualitat de propietari o posseïdor.

2.3. Són responsables tributaris les persones siques, jurídiques i les en tats previstes a la Llei
general tributària, en els supòsits previstos en aquesta úl ma llei, en l’Ordenança general
de ges ó, inspecció i recaptació d’aquesta corporació i en la resta de norma va aplicable.

Conceptes i quan es
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Obligats al pagament

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

A l’empara del que es preveu als ar cles 57 i 20 del Reial decret legisla u 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 deﬁni vament al BOP núm. 80 de 27 d’abril de 2016.

Ar cle 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 o
amb rèn ng d´empresa i amb el propietari empadronat 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
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 sa sfer els preus de la Zona Verda.

1 hora

0,80 €

0,60 €

2 hores

1,40 €

1,05 €

3 hores

2,00 €

1,50 €

4 hores

2,60 €

1,95 €

5 hores

3,20 €

2,40 €

6 hores

3,80 €

2,85 €

10 hores màxim

4,40 €

3,30 €

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

8,00 €

8,00 €

3.1.1.1 Abonament Zona Verda 2a Residència al municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant.
Els propietaris de una segona residencia al municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant podran accedir
a una boniﬁcació per aparcar a la zona verda.
Per gaudir dels diferents abonaments es necessari presentar el darrer rebut bancari de l’Impost de béns
immobles (IBI) del seu habitatge. El fet de ser beneﬁciari possibilita el dret d'obtenir l’ abonament amb 2
matricules per vivenda:

Abonament zona verda 2a Residència Preu / vehicle
3 dies

20,00 €

7 dies

35,00 €

15 dies

50,00 €

30 dies

95,00 €

Tota la temporada

120,00 €
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Estància

ACTA DEL PLE

Tecnologia vehicles
Tèrmics ECO/ZERO

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

ZONA VERDA

L’abonament no garanteix la reserva d’una plaça especíﬁca.

3.1.2 Tarifes de la Zona Blava
Per aquells vehicles que no compleixin la condició de vehicle resident, (vehicle censat tributari a
l’ajuntament o amb rèn ng d´empresa i amb el propietari empadronat en el municipi de Vandellòs i l
´Hospitalet de l´Infant) s’ aplicaran les següents tarifes:

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

8,00 €

8,00 €

ACTA DEL PLE

El vehicle no censat estacionat en Zona Verda haurà de regular el seu pagament i el temps
d’estacionament com a vehicle en Zona Blava.

3.1.2.1 Abonaments de la Zona Blava

Aquells vehicles que facin ús de les tarifes de la zona blava, també podran accedir als abonaments
següents:
Abonament de zona blava (sense límit de temps)

Preus

3 dies

25,00 €

7 dies

40,00 €

15 dies

75,00 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

Abonament per a 40 hores zona blava (empadronats i 2a Residència vehicle
no censat)

30,00 €

3.1.2.2 Abonament zona blava dels allotjaments turís cs en el municipi de Vandellòs i l
´Hospitalet de l´Infant:
Les empreses del sector turís c podran accedir als següents abonaments de la zona blava presentant el
model de l’Impost d’Ac vitats Econòmiques (IAE).
Abonament zona blava allotjament turís c (sense límit de
temps)
3 dies

20,00 €

7 dies

35,00 €

15 dies

65,00 €

Preus
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Estància
30 minuts
60 minuts
120 minuts
180 minuts

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

L’abonament no garanteix la reserva d’una plaça especíﬁca
3.1.2.2 Tarifa àrea regulada per autocaravanes
L´àrea regulada per autocaravanes ,el seu correcte ús i funcionament, està regulat als ar cles 125, 126 i
127 segons l’ordenança municipal de REGULACIÓ DE TRÀNSIT A LES VIES PÚBLIQUES DEL TERME
MUNICIPAL de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Títol XV. Estacionament d’ Autocaravanes, publicat al
Butlle Oﬁcial de la Província de Tarragona amb dates 28-06-2021. CVE 2021-05791 , amb un màxim
d’estacionament de 2 dies.
Àrea regulada per autocaravanes

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

3.3. Tarifa boniﬁcada d’1 hora en zona blava per compres de vehicles no residents.

ACTA DEL PLE

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 execu va, 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 tulars i es guin 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.

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 30€ podrà gaudir d’1 hora d’estacionament en la zona blava durant la
temporada de l’aparcament regulat.
Cada associat a una en tat empresarial, rebrà un saldo per temporada de 115 hores per als vehicles no
residents, essent una par da global de 20.000 hores gratuïtes.

Normes de ges ó
Ar cle 4.
4.1. La taxa corresponent a l’estacionament es farà efec va mitjançant l’adquisició, pels obligats al seu
pagament, dels quets sics o virtuals que aprovi l’administració municipal, la qual podrà u litzar el
sistema de màquina expenedora automà ca o d’aplicacions per a disposi us mòbils com puguin ser
telèfons o tauletes intel·ligents entre d’altres.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

7,00 €
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1 dia

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 quets
acredita us del pagament i controlar l’incompliment de les obligacions tributàries dels conductors
que han estacionat els seus vehicles.
4.3. La ges ó i recaptació en període voluntari i execu u de la taxa correspondrà a l’empresa Idetsa.

a) Si s’ha tret el
temps màxim
b) Si s’ha ob ngut un comprovant horari d’una
zona verda i s’ha estacionat el vehicle en una
zona blava
c) Si s’ha tret quet amb tarifa de vehicle
resident (censat i empadronament d´un any del
propietari) sense
la per nent condició de
vehicle resident, que dona dret a les tarifes
recollides a l’ar cle 3.1
d) Si s’ha tret quet amb tarifa de vehicle
censat i sense la per nent condició de vehicle
resident, que dona dret a les tarifes recollides a
l’ar cle 3.1
e) Si s’ha tret quet sic però no és visible o
llegible al parabrises del vehicle, o si no s’ha tret
cap quet ( sic o virtual)

Import
8,00 €
10,00 €

10,00 €

ACTA DEL PLE

Casos
quet, però s’ha excedit el

10,00 €

10,00 €

4.6 En el cas d’haver passat els 7 dies naturals s’iniciarà una via execu va implicant una nova infracció
administra va per valor de 50€ en tots els supòsits.
4.7 Els vehicles que, havent estacionat en zona blava, hagin estat sancionats 3 vegades al dia sense
esmenar les sancions, podran ser immobilitats amb un disposi u adient i/o re rats de la via publica al
dipòsit municipal. Les despeses que es derivin aniran a càrrec del conductor o tulars dels vehicles,
excepció feta que es jus ﬁqui circumstàncies de forma majoro quan siguin traslladats els vehicles per
mo u de la seva seguretat.
No ﬁcada 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 administra va,
o per formular les al·legacions i proposar o aportar les proves que consideri oportunes.
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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:

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

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 con ngut que es determinarà a les Bases d’Execució del Pressupost.

A l’Annex I de la present ordenança es mostra una taula resum del temps màxim d’estacionament i
carrers.
Exempcions
Ar cle 5.
5.1. Estaran exempts del pagament de la taxa prevista a la present ordenança els vehicles
contemplats en els següent casos:

ACTA DEL PLE

b) Els vehicles conduïts o des nats al transport de persones amb mobilitat reduïda, sempre que
es guin 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 diplomà cs (CD), organitzacions internacionals (OI), oﬁcines consulars (CC) i
del personal tècnic-administra u amb dret de legació (TA), iden ﬁcats externament amb plaques de
matrícula oﬁcial.

5.2. Excepte la previsió de l’apartat anterior, i d’acord amb l’ar cle 9 del Reial decret legisla u
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 es gui expressament previst en una norma amb rang de llei o
els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

Annex 1
Taula resum
Tipus de zona

Localització

Temps màxim
d'estacionament

€ / hora
Tèrmics

ECO/ZERO

4,40 €

3,30 €

Cala Justell
Chirac
La Rojala
Espai Via Augusta 67- Passeig Arenal 2
Navaes
Verda

Pontasgo
Passeig Arenal
Taix
Acàcies
Bernat de Fenollar
Del Mar

10 hores

Anul·lació de infracció
administra va dels primers 7
dies

8,00 € o 10€ segons la infracció
administra va de l’ar cle 4.5 de
l’Ordenança Fiscal
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Les autoritzacions especials d’estacionament s’expediran, per causa jus ﬁcada, 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.

Número: 2022-0002 Data: 03/06/2022

a) Els vehicles en servei oﬁcial, degudament iden ﬁcats com a tal, que siguin propietat d’organismes
de l'Estat, de Comunitats Autònomes o de les Corporacions Locals, els des nats a l'assistència
sanitària, ambulàncies i serveis d’emergència, quan es guin 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.

Jonquet
Moreres
Paris
Pins
Roger de Lluria
Tamarits
Jaume II
Blanca d'Anjou
Duc de Medinaceli
Infant Pere
Passeig Marí m Muelle-Ribera
Del Cardenal Vidal i Barraquer
Barques
Oleastrum
Rosers
Cèsar Jimeno
Racó del Vaque
Joana de Foix

Via Augusta

La sen u

Blava

Navaes
Passeig Arenal
Sínia
Tamarits

180 minuts

3,08 €

2,73 €

Cèsar Gimeno

8,00 € o 10€ segons la infracció
administra va de l’ar cle 4.5 de
l’Ordenança Fiscal

Passeig Marí m Muelle-Ribera
Francisco Chavarria Fabregat
Llastres
Jonquet
Àrea
Via Augusta 84-86
d’Autocaravanes

2 dies

7€ /dia

Segons l’ordenança municipal de
REGULACIÓ DE TRÀNSIT A LES
VIES PÚBLIQUES DEL TERME
MUNICIPAL de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Títol XV.

ACTA DEL PLE

Plaça Església (cantonada Desumvila)
Racó del Vaque
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Llastres
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La Sen u

