
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 1ª ordinària 

Data: 03/04/2018 

Hora inici: 18.15 hores 

Hora finalització: 20.45 hores 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

 

ASSISTENTS 

- Sr. Carlos Gómez, com a representat de la formació política de Ciudadanos 

de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Jordi Martínez Oliver, com a representant de la formació política d’ ICV 

de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Neus Mellinas, com a representant de la formació política de la CUP de 

Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Carlos de Pablo, com a representant de la UGT Baix Llobregat. 

- Sr. Sergio Gomez, com a Cap de Serveis Socials de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Marcel·lina Bosch, com a Cap d’Àrea de Servei a les Persones de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Francisco Rodríguez, com a Regidor d’Ocupació i Empresa. 

- Sra. Anna Calle, com a Tècnica d’Ocupació de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Excusen la seva absència: 

- La formació política del PSC de Sant Vicenç dels Horts. 

- la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

 

ORDRE DEL DIA 

1.- Dades socioeconòmiques 2017 a Sant Vicenç (www.santvicencactiu.cat) 

2.- Esborrany subvencions 2018 

3.- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1- Dades socioeconòmiques 2017-2018 

El Regidor, el Sr. Francisco Rodríguez, explica que les dades de l’atur del mes de 

març 2018 encara no han sortit; el mes de febrer es va tancar amb un 13.8%, on 



l’atur masculí és molt similar i inclòs inferior a la de la mitjana comarcal, però en 

canvi, l’atur femení continua estant per sobre. Sant Vicenç dels Horts, doncs, més 

que un problema d’atur generalitzat, ho té amb l’atur femení. Per aquesta raó, 

s’estan incorporant mesures i accions dins les polítiques del departament d’ocupació 

i empresa per pal.liar aquest atur. 

D’altra banda, en breu, es realitzarà una diagnosi de l’atur per a disposar d’una 

visió panoràmica del territori en diferents sectors sociodemogràfics de cara a la 

presa de decisions en el marc dels programes i projectes en matèria d’ocupació i 

formació  i així poder dissenyar i executar unes polítiques actives d’ocupació 

adaptades a la realitat del municipi. 

L’any 2017 es va tancar amb una taxa del 14.1%. 

2- Esborrany subvencions 2018. 

El Sr. Francisco Rodríguez exposa les modificacions de les bases reguladores dels 

ajuts i subvencions de les 4 línies: 

- Foment de l’ocupació: destinada a empreses que contractin persones 

desocupades del municipi. 

- Emprenedoria: destinada a persones emprenedores per a la posada en 

marxa d’una activitat econòmica. 

- Emprenedoria: destinada a donar suport a les activitats i/o esdeveniments 

d’empreses creades al municipi i en fase de consolidació. 

- Comerç: destinada als comerços per la modernització i nova implantació 

d’establiments comercials. 

Els informes annexos a cada línia inclouen els canvis respecte del 2017. 

La segona no ha variat en res, tret el termini, essent mes d’octubre d’enguany. 

Durant les explicacions dels canvis en les diferents línies, es detecta que no s’havia 

enviat correctament tota la documentació. Es pren nota i aquesta es farà arribar de 

seguida. 

El Sr. Francisco Rodríguez informa de noves propostes d’usos que s’estan estudiant 

per als locals buits i que ja s’han parlat amb la Unió de Botiguers: com a aparadors, 

per evitar l’efecte persiana i no caldria demanar llicència d’activitat perquè no se’n 

faria activitat econòmica; posar un vinil amb imatges, com per exemple, d’entitats 

del poble amb una informació mínima de les característiques del local que es lloga: 



equipament, subministraments,m2,...Més a llarg termini, constituir una borsa de 

locals buits amb ajudes per a l’adequació, impostos,....una borsa similar a la 

d’habitatge. 

3- Precs i preguntes. 

El Sr. Francisco Rodríguez exposa que en els propers dies es farà arribar a totes les 

persones membre del Consell l’usuari i contrasenya per accedir a l’àrea reservada 

dins el web d’ocupació i empresa, tal i com es va quedar a la darrera reunió, espai 

de consulta de la documentació de referència del Consell. 

El Sr. Carlos Gómez reprèn el tema del funcionament i dinàmica de les reunions del 

Consell i s’acorda incloure aquest tema com a punt en l’ordre del dia de la propera 

reunió ordinària del Consell. 

El Sr. Carlos Gómez pregunta si és cert que recentment l’empresa Ta-Tung ha 

contractat treballadors/es. El Sr. Francisco Rodríguez explica que a la reunió que va 

tenir fa unes setmanes amb els responsables de Ta-Tung, aquests van reconèixer 

una mala praxis al fer el canvi de passar d’una empresa d’outsorcing a una gestió 

de RH directament des de Ta-Tung. Remarquen que ja tot aclarit i que les ofertes de 

feina han de passar pel servei local d’ocupació. 

Per últim, el Sr. Francisco Rodríguez informa que s’està treballant sobre la creació 

d’un Consell d’Agricultura. 

 

Sant Vicenç dels Horts, 11 d’abril de 2018. 

 


