
TAULA D’EMPRESARIS

7 d’abril de 2022



ORDRE DEL DIA

1) Resum subvencions atorgades 2021.

2) Jornada “Reforma laboral i subvencions locals 2022”.

3) Recomanacions plans d’ocupació.

4) Projecte Innovadors 2022 – 2023.

5) Centre Especial de Treball. 

6) Primera Comunitat Energètica al P. I. Les Tàpies.

7) Projecte locals buits.

8) Directori Empresarial IDETSA.

9) Xarxa de Desenvolupament Local de la Cessetània.

10) Aportacions de les associacions empresarials.



SUBVENCIONS ATORGADES 2021

Subvenció
Núm. 

beneficiaris
Total atorgat

Foment de l'autoempresa 8 7.650,65 € 

Contractació de treballadors aturats 21 46.755,91 € 

Projectes innovadors 10 20.494,22 € 

Foment del teixit empresarial (1a convoc.) 849 137.630,00 € 

Foment del teixit empresarial (2a convoc.) 797 116.900,00 € 

Eficiència energètica 19 33.380,91 € 

Comercialització del producte agrari 8 8.000,00 € 

Defensa del productor agrari envers l'amenaça del porc senglar 6 3.467,70 € 

374.279,39 €



JORNADA – REFORMA LABORAL I SUBVENCIONS 

Dia: 11 d’abril de 2022

Lloc: Sala Bonet Castellana (Auditori Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant).

Hora: de 9:15 a 11:30 hores

PROGRAMA

09:00 – 09:15 Recepció dels participants.

09:15 – 10:15 La Nova reforma laboral

10:15 – 10:30 Descans

10:30 – 11:30 Subvencions locals a les empreses



RECOMANACIONS – PROGRAMA AOP 2021

Departament Lloc de feina Objectius professionals

Treballador 1 Residus i neteja 

viària.

Platges i deixalleria. Peó, jardiner, pintor, repartidor, operari de 

neteja, mosso de magatzem, carretoner.

Treballador 2 Zones verdes i 

forest.

Jardiner. Jardiner, manobre, former, repartidor.

Treballador 3 Obres i serveis. Xofer bus. Forestal, conductor de bus, socorrista.

Treballador 4 Llastres Serveis 

Municipals, SLU.

Manteniment 

d’instal·lacions esportives.

Operari de neteja.

Treballador 5 Turisme. Informador de platges. Administratiu, docència, arxiu documental.



PROGRAMA INNOVADORS 2022 - 2023

PROJECTE: ATRACCIÓ I RETENCIÓ DEL TALENT AL TERRITORI

Objectiu: 

Impulsar el treball conjunt entre el 

sector públic, el sector privat i la 

comunitat educativa en benefici del 

desenvolupament socioeconòmic del 

territori.

Agents implicats:

- Empreses del territori.

- Comunitat educativa de l’INS 

Berenguer d’Entença.

- Associacions empresarials.

- Sector públic.

Subprojectes:

1. Territori d’oportunitats.

2. Futur professional.

3. Fòrum IntelAp



PROGRAMA INNOVADORS 2022 - 2023

PROJECTE: COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Objectiu: 

Proporcionar coneixements i habilitats 

al sector privat i a la ciutadania en 

general per a la millora de la 

competitivitat dels sectors estratègics 

del territori.

Agents implicats:

- Sector privat del territori.

- Ciutadania en general.

Subprojectes:

1. Accions de millora 

competencial



CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

OBJECTIUS

- Promoure la creació de llocs de treball en el sector de la

restauració i la seva fixació al territori.

- Impulsar el sector de la restauració del nostre municipi amb la

seva professionalització.

- Crear un nou espai per afavorir la implantació de nòmades

digitals i comerç online.

- Revaloritzar el producte agroalimentari local i promoure

propostes gastronòmiques que vinculin i integrin el producte

local.

- Fomentar accions de responsabilitat social i solidaria.



COMUNITAT ENERGÈTICA AL POL. IND. LES TÀPIES

SISTEMA DE GENERACIÓ ESCOLLIT

Emplaçament: Naus de la Brigada Municipal

Número de panells: 318.

Potència pic total: 143,1 kWp

Inversió: 157.300 €



PROJECTE: OCUPEM LOCALS BUITS

❑ Eliminar la discontinuïtat de la façana comercial al nucli de l’Hospitalet de l’Infant.

❑ Revitalitzar els locals comercials tancats i millorar la seva imatge.

❑ Recuperar els locals tancats per afavorir la dinamització comercial.

❑ Fomentar l’ocupació de locals comercials tancats.

Pla Estratègic del comerç de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (2016)

Sessió de treball amb el teixit immobiliari i propietaris del municipi 

(2021)

ACCIONS PRÈVIES - ANTECEDENTS

OBJECTIUS



PROJECTE: OCUPEM LOCALS BUITS

Consisteix en utilitzar els aparadors dels locals comercials buits situats en l’eix 
comercial de l’Hospitalet de l’Infant per donar a conèixer l’activitat de comerços, 
empreses, entitats sense ànim de lucre, artistes locals, etc.

Els propietaris cedeixen l’ús de l’aparador a Idetsa mitjançant un conveni.

A la vegada, Idetsa cedeix l’aparador del local, mitjançant conveni, a un 
comerciant, empresari, entitat sense ànim de lucre, artista local, ... per utilitzar-lo 
com a espai publicitari o per a l’exposició de productes vinculats a la seva activitat.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE?



PROJECTE: OCUPEM LOCALS BUITS

Idetsa (Ajuntament)

Propietaris de locals buits

Comerciants, empreses, entitats 
sense ànim de lucre, artistes 
locals, ...
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PROJECTE: OCUPEM LOCALS BUITS(1)

CERCA DE LOCALS COMERCIALS 
BUITS

- Selecció de locals.

- Contacte amb els propietaris.

- Formalització de convenis (Idetsa –
propietaris) per la cessió dels locals.

- Creació d’un cens de locals buits 
disponibles.

CERCA DE POSSIBLES EXPOSITORS

- Difusió del projecte a comerciants, 
empresaris, entitats, artistes locals, ...

- Fer-los partícips del projecte.

- Treballar altres formes d’ocupació de 
locals (p. ex. lloguer estacional)

OCUPACIÓ D’APARADORS

- Formalització de convenis (Idetsa –
expositors) per la cessió d’aparadors de 

locals buits.

- Ocupació d’aparadors.

- Seguiment de la relació.

- Treballar altres possibles formes de 
col·laboració empresari – propietari.

- Difusió de les accions.

Accions de sensibilització vers el projecte (difusió del projecte, visibilitat de les accions, ...)



PROJECTE: OCUPEM LOCALS BUITS

• Ajuts als propietaris de locals comercials que 
participen al projecte “Ocupem locals buits” 
per la rehabilitació de les façanes.

• Ajuts a empreses i comerços que participen 
en el projecte “Ocupem locals buits” per la 
utilització d’un aparador com a espai 
publicitari.

Ajuts i 
subvencions

• Establir el circuit a seguir per l’obertura d’un 
nou establiment.

• Contacte i comunicació amb el teixit 
immobiliari.

• Contacte amb el SAE d’Idetsa i amb el 
Departament d’activitats de l’AJVH

Protocol 
d’obertura de 
localA
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PROJECTE: OCUPEM LOCALS BUITS (2)

SELECCIÓ DE 2 LOCALS

- Bona ubicació i visibilitat.

- Facilitat de contacte i predisposició 
del propietari.

SIGNATURA DE CONVENI

- Formalització del conveni de cessió 
d’ús de l’aparador.

OCUPACIÓ D’APARADORS

- Utilitzar els aparadors com espais 
publicitaris (campanyes corporatives 

del municipi).

- Identificar que el local forma part del 
projecte. 

Accions de sensibilització vers el projecte (difusió del projecte, visibilitat 

de les accions, reunions amb els propietaris, ...)
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DIRECTORI EMPRESARIAL D’IDETSA



XARXA DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL DE LA CESSETÀNIA

Juliol de 2021. Sessió plenària.

- Aprovació del document de governança de la Xarxa. Es designa com a Secretaria tècnica a Idetsa i Concactiva.

- Aprovació de les noves adhesions a la Xarxa: Ajuntament de Vila-seca i UGT de Tarragona.

- Incorporació al Grup Motor del Consell Comarcal del Baix Camp, l’Ajuntament de Vila-seca, l’Ajuntament de 

Cambrils i la PIMEC Baix Camp).

Octubre 2021. Jornada “Cessetània: Noves Oportunitats per al Camp de Tarragona” (Vila-seca).

- Signatura de les noves adhesions i fotografia de família.

- Ponència: “Estratègies de cooperació territorial en un escenari de grans reptes i oportunitats”.

- Taula rodona: “Bones pràctiques en desenvolupament territorial a Catalunya”.

Novembre de 2021. Sessió plenària.

- Aprovació de les noves adhesions a la Xarxa: Diputació de Tarragona i Consell Comarcal de l’Alt Camp.

- Incorporació al Grup Motor de la Diputació de Tarragona.



XARXA DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL DE LA CESSETÀNIA

Març 2022: Sessió de treball de la Xarxa “Cessetània, teixint territori”.



NOU ESPAI ASSOCIACIONS



APORTACIONS DE LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS



GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA


