
 

 

Acta de la Reunió del Consell Econòmic i per l’Ocupació 
 
Data: 10 de juny de 2021 
 
Hora: 17:30 h 
 
Lloc: Reunió telemàtica, plataforma ZOOM 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Instal·lació tòtems informatius PAE’s. 
2. Nous sentits circulació PAE’s Sant Antoni i Molí dels Frares. 
3. Situació de les subvencions 2021. del Departament de Promoció Econòmica. 
4. Propostes per una nova subvenció destinada a la recuperació post COVID-19. 
5. Explicació exempció de la taxa de residus per empreses que autocontracten la 
recollida de deixalles. 
6. Valoració del Pacte de Ciutat per lluitar contra la COVID- 19. 
7. Torn obert per a propostes i preguntes. 
 
 
Assistents: 
 
1.Xavier Gómez, Regidor promoció econòmica 
2.Isaac Arenas, Tècnic d’empresa i Desenvolupament Local 
3.Jaume Juliana, Cap de promoció econòmica 
4.Jordi Piró, Escola-Empresa Salesians de Sant Vicenç dels Horts 
5.Neus Olea, AEBALL del Baix Llobregat 
6.Jordi Gil, En Comú-Podem 
7.Aram Barón, Tècnic de comerç 
8.Miguel Àngel Merino, CCOO del Baix Llobregat, Anoia, Penedès i Garraf 
9.Oscar Comabasosa, Partit dels Socialistes de Catalunya 
10.Juan Manuel Velasco, UGT Baix Llobregat 
11.Arnau Mata,  Junts per SVH 
12.Fuentsanta Carrillo, PIMEC Baix Llobregat 
13.Marta Castellano, Tècnica de comerç 
 
 
Desenvolupament: 
 
Xavier Gómez: Duu a terme la presentació de la reunió i sol·licita que en cas de ser 
necessari actualitzar les dades de contacte o correu ho comuniquin responent al 
correu de convocatòria. Continua amb la presentació de l’ordre del dia. El primer punt 
tractat és la presentació de dos projectes de mobilitat de dos polígons de Sant Vicenç 
dels Horts en els que s’està treballant. El polígon de Sant Antoni i el del Molí dels 
Frares. 



 

Dóna pas a Isaac Arenas per que faci la presentació dels projectes. 
 
Isaac Arenas: Inicia l’explicació amb el projecte més avançat actualment, el polígon de 
Sant Antoni. L’actuació es vol fer conjuntament amb la Diputació de Barcelona, és un 
projecte que a finals d’aquest any i principis de l’any vinent s’iniciarà, i ocasionarà un 
canvi en la circulació del polígon. El projecte tracta en fixar una única direcció de 
circulació, fixant l’entrada al polígon per la rotonda de la benzinera i la sortida del 
polígon arreglant el pont que surt davant de l’empresa de “Transports Gallastegui” i 
fent la sortida d’una única direcció cap a la rotonda del Mercadona. Així s’augmentaria 
les places d’aparcament (en semi-bateria), es crearien noves zones de carrega i 
descarrega que actualment en moltes ocasions la fan a les voreres. L’única part del 
polígon que quedaria de doble direcció seria la part de la sortida del barri Sant Antoni. 
El projecte engloba la instal·lació d’una parada d’autobús a la separació de la carretera 
de Torrelles de dins del polígon de Can Coll i 3 nous passos de vianants, un amb 
senyalització  per connectar els dos polígons. D’aquesta manera es facilita l’accés amb 
transport públic dels treballadors dels dos polígons. També s’explica l’orde d’execució.  
 
Xavier Gómez: afegeix que aquestes actuacions s’han compartit amb les diferents 
empreses per obtenir les seves opinions i que, aquestes obres enllaçaran amb l’inici de 
les obres de la rotonda de les “ovelletes” i aprofita per detallar aquest projecte d’obra. 
Es dóna pas a ronda de consultes. 
 
Neus Olea: Proposa enviar la informació del projecte a les empreses associades a Sant 
Vicenç dels Horts per conèixer la seva opinió, problemes existents, etc.  
 
Xavier Gómez: Agraeix la proposta i pren nota per compartir aquest projecte i 
qualsevol altre que hi hagi pendent. Dona pas a Isaac Arenas per l’explicació del 
projecte del Molí dels Frares. 
 
Isaac Arenas: Continua amb l’explicació del projecte del polígon Molí dels Frares. Amb 
aquest projecte es vol modificar la direcció d’alguns carrers per que siguin d’una única 
direcció, augmentar les zones d’aparcament (en semi-bateria) per tal d’evitar 
l’estacionament a les voreres i places, prohibició de l’aparcament de camions 
incorporant senyals. Aprofitant el projecte s’ha demanat un informe topogràfic per 
millorar el polígon en relació a la sostenibilitat. Aquest projecte es prolongarà una mica 
donat que s’està preparant el projecte a la espera de que surtin les subvencions a les 
que acollir-se. 
 
Xavier Gómez: Remarca que el projecte agafa valor amb les subvencions bianuals que 
treu la Diputació i altres organismes i on acostumen a pagar entre el 70 i 80€ de la 
inversió. Actualment es treballa en el projecte per poder-ho presentar en el moment 
que surti la subvenció i pressupostar el que no assoleixi el percentatge de co-
finançament. Aquesta inversió serà a nivell econòmic bastant important i per tant 
s’assumirà per fases. Dóna pas a resoldre les possibles preguntes. 
 
Miguel Àngel: Afegeix reflexió sobre l’adequació d’un espai pel transport públic i 
transport col·lectiu per tal de potenciar-ho. 



 

 
Isaac Arenas: Aclareix les connexions actuals transport públic al polígon. 
 
Jordi Piró: Fa una aportació de possible millora de connexió entre el polígon del Molí 
dels Frares amb el de les Fallulles, donat que hi ha zones sense vorera i la connexió 
amb aquest últim polígon és bastant complicat pels horaris existents de l’autobús. 
Podria ser una possibilitat a afegir al projecte del Molí dels Frares en el que s’està 
treballant. 
 
Arnau Mata: Considera racional el projecte del Molí dels Frares, i pregunta dubtes 
sobre el projecte del polígon de Sant Antoni referents a si s’ha consultat amb la 
Diputació la instal·lació de la parada d’autobús, i al comentari de si es farà un pont nou 
per la sortida del polígon de Sant Antoni donat que actualment hi ha un pas. Aprofita 
també per preguntar si hi ha plantejaments més ambiciosos que els presentats com 
per exemple augmentar els punts de càrrega de vehicles... 
 
Xavier Gómez: Dóna resposta a Miguel Àngel i Jordi Piró argumentant que estem en 
fase de començar la urbanització del polígon industrial de les Fallulles, això permetrà 
fer actuacions a la carretera amb Foment.  S’està treballant per aconseguir una parada 
o pal d’autobús provisional a l’entrada del polígon de les Fallulles fins que es tingui la 
urbanització del polígon i es pugui incorporar de forma definitiva i també instal·lar de 
forma provisional un empara “quitamiedos” en un lateral per que les persones al 
caminar per aquest tram vagin més protegits. Continua donant resposta a Arnau Mata, 
aclarint l’obra a la sortida del polígon, la proposta de la Diputació de la instal·lació de la 
parada d’autobús i algunes aportacions que engloba el projecte en relació a la 
incorporació de punts de càrrega de vehicles, millora de mobilitat en bicicleta, entre 
altres per millorar la mobilitat sostenible. S’anirà informant de l’avenç dels projectes. 
Dona pas a Isaac Arenas per continuar l’explicació. 
 
Isaac Arenas: Inicia l’explicació del projecte de instal·lació de tòtems a 3 dels polígons.  
 
Xavier Gómez: Dóna pas a les preguntes existents. 
 
Miguel Àngel Merino: Fa el suggeriment de complimentar els tòtems amb informació 
actualitzada a internet posant referències per millorar la localització.  
 
Xavier Gómez: Pren nota de la proposta i dóna pas al següent tema, les subvencions 
del Departament de Promoció Econòmica per aquest 2021. 
 
Jaume Juliana: aclareix les incorporacions propostes en l’anterior reunió del Consell. Fa 
un resum dels imports finals per departament. Explica les novetats referent a la 
digitalització i la sostenibilitat. 
 
Xavier Gómez: Dóna pas a Jordi Piró per una consulta. 
 
Jordi Piró: agraeix la incorporació en la contractació de joves per optar a subvenció. 
Planteja un dubte: joves que fan les pràctiques de formació dual i al finalitzar-les la 



 

empresa els vol contractar, podrien accedir a la subvenció? El requisit és estar inscrit al 
SOC, però amb aquesta formació estan cotitzant a la SS i per tant no poden inscriure’s.  
  
Jaume Juliana: Dóna resposta a Jordi Piró. Creu que si està cotitzant a la Seguretat 
Social en concepte de beca salari no hi hauria d’haver incompatibilitat, tot i així es farà 
consulta per donar resposta. Recomana la importància de que els joves estiguin inscrits 
al SOC com a DONO o com a Millora d’ocupació. 
 
Xavier Gómez: Dóna pas a Jaume Juliana sobre el següent punt “Valoració del Pacte de 
Ciutat per lluitar contra la COVID- 19. Es vol posar en valor la feina feta amb totes les 
entitats, situar en el punt en el que ens trobem i cap a on ens dirigim amb els següents 
passos.  
 
Jaume Juliana: presenta un resum dels imports pressupostats i els definitius i l’estat 
actual en el que es troben. Algunes mesures el cost executat ha augmentat o reduït a 
causa de que s’han allargat l’efecte en el temps. Dos de les mesures en les que s’està 
treballant han sigut reconegudes com a bona pràctica COVID pel banc de bones 
pràctiques (Targeta moneder i programa Treballa’t). El total de les mesures 
pressupostat era de 437.950.12€ i el cost executat 411.233.98€ sense tenir en compte 
l’aprovació de subvencions extra-COVID que va ser de 163.112,34€. 
 
Xavier Gómez: Agraeix l’explicació detallada de cadascuna de les mesures. A més 
destaca el programa Treballa’t és un programa subvencionat per l’AMB i ha permès 
inserir a 44 persones, i el perfil amb el que es treballa és un nivell més bàsic. En relació 
a la subvenció extra-COVID s’ha elaborat un document “viu” i “flexible” que permet 
incorporar qualsevol modificació sorgida per la situació en la que ens trobem. Dóna 
pas a torn obert de paraula. 
 
Arnau Mata: Agraeix la feina feta explicada per Jaume Juliana. Destaca la falta 
d’incorporació de les propostes fetes per Junts per SVH en el document. Ressalta la 
necessitat de millora de les mesures del 50% de les subvencions de promoció 
econòmica, donat que en moltes ocasions aquests recursos no repercuteixen en els 
comerços per la dificultat de trobar proveïdors amb aquesta aplicació. En relació a la 
taxa de cadires i taules planteja el dubte de si és una mesura derogada, com 
l’ajuntament preveu ingressos per aquest concepte. Finalitza la intervenció sol·licitant 
el motiu pel qual les mesures de facilitar la tornada gratuïta a casa pels consumidors 
dels comerços locals no ha tingut la demanda esperada. 
 
Miguel Àngel Merino: Felicita al municipi pel grau d’execució d’assoliment dels 
objectius marcats. Consulta sobre l’oficina virtual d’assessorament en relació al perfil 
de persones  que atenen i del canal pel que es dóna assessorament a qüestions socials 
a les persones del municipi. 
 
Neus Olea: Felicita per la tasca feta, per la innovació i la rapidesa en la que s’ha dut a 
terme en les mesures de la targeta moneder i destaca el tema transport públic i de la 
zona blava, per una mobilitat sostenible.  
 



 

Juan Manuel Velasco: felicita la feina feta per l’ajuntament en una primera fase i 
planteja la necessitat de destinar ajuda econòmica als comerços més afectats per 
l’impacte de la COVID.  
 
Xavier Gómez: Respon les qüestions plantejades. En relació als comentaris de la 
subvenció econòmica relacionat amb les targetes moneders posa en valor el resultats 
obtinguts en relació a aquesta mesura. Dóna resposta a la consulta del pressupost de 
taules i cadires afirmant que el pressupost assignat és per l’ocupació de domini públic 
de taules i cadires; i planteja la necessitat d’anàlisis dels resultats obtinguts en l’ús del 
transport públic gratuït pels consumidors dels comerços. Continua amb l’explicació 
dels procediments seguits en relació a l’oficina virtual d’assessorament, la implicació 
de Serveis Socials en la canalització de qüestions més socials i les ajudes oferides a 
famílies més afectades per la falta d’ingressos per part del SEPE. Finalitza la seva 
intervenció donant resposta a la consulta de subvencions COVID amb la necessitat de 
direccionar-la cap a aquelles empreses més afectades pels efectes de la pandemia. 
  
Jaume Juliana: Dona resposta a Miguel Àngel amb el procediment que va seguir 
l’oficina virtual d’assessorament. 
   
Xavier Gómez: Dona pas a l’explicació del següent punt, l’exempció de la taxa de 
residus per empreses que autocontracten. Dóna pas a Isaac Arenas per que faci 
l’explicació. 
 
Isaac Arenas: Continua amb l’explicació. L’empresa obligada a fer la contractació de 
recollida de residus, pot presentar la factura o contracte per instància genèrica i se li 
retorna el cost de la factura. 
 
Xavier Gómez: Com que no hi ha consultes d’aquest darrer punt, dóna pas al següent. 
Propostes i debat de la nova convocatòria de subvencions COVID-19 i remarca que es 
voluntat de l’equip de govern fer una segona convocatòria d’ajuts per pal·liar els 
efectes de la pandemia. Es vol obrir debat per valorar el model que es va utilitzar en 
l’any anterior i valorar qui ha sortit perjudicat en aquesta primera convocatòria. Dóna 
pas a Marta Castellano per fer l’explicació. 
 
Marta Castellano: Mostra la dificultat que es troben a l’hora de plantejar l’ajuda 
econòmica pels comerços més afectats.  Les dificultats són per una banda, la no 
obligatorietat de presentar la facturació real i la necessitat de ser objectius alhora 
d’assignar les ajudes, i per l’altre, en cas de decidir seguir els criteris de l’anterior 
convocatòria, les variacions dels d’establiments considerats essencials i les restriccions 
que han patit alguns establiments tot i sent essencials. Especifica la necessitat de 
decidir la manera més objectiva per delimitar l’ajut econòmic als comerços més 
afectats, consultant els sector essencials en el BOPB i DOCG i restringint la possibilitat 
de que tots puguin accedir a aquesta ajuda. 
 
Jaume Juliana: Apunta que seria interessant que Aram Baron expliqui el cronograma 
previst per després obrir debat. 
 



 

Aram Barón: Recorda que a la primera edició de subvencions COVID es van acceptar 
les factures presentades fins a octubre inclòs, i en aquesta edició s’acceptaries les 
factures a partir de novembre del 2020 en endavant. Presenta el cronograma planificat 
i el pressupost de la subvenció. 
 
Xavier Gómez:  Obre torn de paraula per generar el debat per conèixer les opinions de 
la segona convocatòria.  
 
Miguel Àngel Merino: Indica que hi ha sectors que actualment continuen patint 
restriccions i per tant amb aquests es podria avançar i que tinguin accés prioritari. 
Identificat seria el sector terciari el més afectat i per exemple oci nocturn seria uns a 
prioritzar.  
 
Jaume Juliana: fa un aclariment de les dificultats explicades anteriorment per Marta 
Castellano.  
 
Fuentsanta Carrillo: Afegeix que independentment del sector que sigui, el consum no 
és el mateix que anterior al COVID. Tot i que no sigui un sector tan afectat, cap comerç 
està en la situació que es trobava en el 2019. 
 
Xavier Gómez: Obre torn de paraula i afegeix que abans de fer cap actuació de la 
subvenció, s’enviaran les bases per si volen fer alguna aportació. 
 
 
Es dóna per finalitzada la reunió. 
 
 
 
 


