
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 4ª ordinària 

Data: 10/12/2018 

Hora inici: 18.00 hores 

Hora finalització: 20.30 hores 

Lloc: Molí dels Frares. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

 

ASSISTENTS 

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

Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Carme Domingo, com a representant de la Fundació Maria Auxiliadora. 

- Sra. Maria José Martinez, com a representant de la Federació d’associacions 

de veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Llorenç Perarnau, com a representant de la formació política de PdCat de 

Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Jordi Piró, com a representant de l’Institut de Salesians de Sant Vicenç 

dels Horts. 

- Sra. Beatriz Carrasco, com a representant de la secció sindical de CCOO de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Sergio Gomez, com a Cap de Serveis Socials 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. 

 

ORDRE DEL DIA 

1.- Breu informació dades atur 

2.- Pacte per l’ocupació 

3.- Revisió Acord Social i Reglament de funcionament del Consell. 

4.- Revisió de les persones participants, entitats i/o grups, membres del Consell 

Econòmic i per l’Ocupació. 

5.- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1- Breu informació dades atur 

El Regidor, el Sr. Francisco Rodríguez, informa que en data 10 de desembre, encara 



no s’han publicat. 

N’informa també que la consultora a qui es va encarregar un estudi de l’atur ja ho 

ha finalitzat; en breu es presentarà a l’Equip de Govern aquesta diagnosi i 

posteriorment es farà extensiu al Consell, entre d’altres i a partir d’aquí, aquest 

podria ser un document de treball per a la confecció del nou pacte social i criteris 

socials.  

4. Revisió de les persones participants, entitats i/o grups, membres del 

Consell Econòmic i per l’Ocupació. 

Tal i com es va acordar al darrer Consell, en data 2 de novembre es va enviar un 

correu electrònic a les persones/grups/entitats que formen part del Consell 

Econòmic i per l’Ocupació, cal que confirmessin responent al mateix correu 

electrònic, si continuaven interessats en seguir formant part i per tant, amb el 

compromís de mantenir una assistència i participació dins de les diferents reunions 

que es convoquen i celebren. Així mateix, es feia constar que en cas de no rebre 

resposta en els 10 dies successius, s’entendria que no continuarien. Aquest ha estat 

el cas de la Unió de Botiguers, el Sr. Santos Mateos i el Sr. Humbert Palafoll. 

En referència a les seccions sindicals, el Sr. Francisco Rodríguez explica que en el 

seu moment es va acordar que era lògic que hi hagués una representació sindical 

de les persones treballadores. Atès les recents eleccions sindicals convocades el 

passat mes de novembre, el Sr. Francisco Rodríguez comenta que un cop constituït 

el nou Comitè, es designi una persona, no de cada secció sindical, sinó una única 

persona representant en nom de tot el comitè. 

2, 3 i 5. Criteris socials, pacte per l’ocupació i precs i preguntes. 

Són dos punts fixos de cada reunió del Consell per a ser objecte de debat. 

- Un pacte per l’ocupació de referència és de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat i 

que està penjat a l’àrea reservada. 

- Es comença a treballar sobre el document que lliura la Sra. Neus Mellinas . 

L’objectiu és definir les línies estratègiques, els seus objectius i les actuacions a 

desenvolupar en els propers anys. S’acorda que sigui per un període de 4 anys 

2019-2013. 

- Objectius: 

 * situar la població aturada del municipi entorn la mitjana comarcal. Una de 

les claus si volem generar ocupació és ajuda a qui genera activitat. 



 * Mantenir la taxa de temporalitat dins de la de la comarca. Actualment, 

 som el 3r municipi en baixa temporalitat i creació d’ocupació de qualitat. 

 * Reduir l’atur femení. 

 * Reforçar el dispositiu transició escola treball. 

- El Sr. Llorenç Perarnau pregunta quines ajudes es donen actualment a les 

cooperatives. El Sr. Francisco Rodríguez respon que hi ha en quant a la creació i es 

vehicula cap a altres ajuts que existeixin, com per exemple, el conveni amb l’IFC en 

quant a crèdits i ajuts econòmics. La llicència d’activitats, el canvi de nom, continua 

essent gratuït. 

- Sobre l’IBI de les empreses, és un impost estatal i està prohibit subvencionar-ho. 

Les bonificacions que es donen en aquesta matèria són envers les persones 

físiques, no jurídiques i en funció de la renda. 

- La partida pressupostària destinada a foment de l’ocupació actualment és de 

300.000€ aprox. cert que no ha calgut incrementar-la, però tampoc ha quedat 

sobrant. Es confirmarà, però d’aquesta quantia s’han generat al voltant de 50 llocs 

de feina aprox. 

- El Sr. Francisco Rodríguez fa una avanç sobre el terreny de la Kappa que ja té 

assignat una empresa. En la definició del projecte ha participat la Diputació, 

Ferrocarrils de la Generalitat i l’Aca. En resposta al dubte que planteja la Sra. Mª 

José Martínez sobre possibles col·lapses de trànsit en els accessos, el Sr. Francisco 

Rodríguez informa que està previst fer una rotonda, com a un projecte paral.lel, un 

desdoblament segons ha fet constar la Diputació i Foment i que tot aquest projecte 

compta el vist-i-plau dels diferents agents, departaments, administracions 

implicats. 

- El Sr. Jordi Piró pregunta pel projecte de 4 camins. El Sr. Francisco Rodríguez 

respon que està en tràmit la reparcel.lització i nova ordenació urbanística per fer 

més atractiu tot aquest espai, gran part del qual pertany a Random House. El Sr. 

Llorenç Perarnau pregunta si és cert que hi ha un judici pendent i el Sr. Francisco 

Rodríguez respon que sí, però de l’Ajuntament de Pallejà, no el nostre.  

- En resposta a la petició del Sr. Llorenç Perarnau abans del proper estiu 2019, es 

facilitaran dades sobre la formació ocupacional d’enguany, nombre de persones 

participants, accions formatives i en la mida del possible, quantes persones han 

trobat feina gràcies a alguna d’aquestes formacions. 



 

- La Sra. Carme Domingo, el Sr. Jordi Piró i la Sra. Ana Calle exposen la 

problemàtica reiterant que hi ha en quant a trobar joves que siguin partícips de 

formacions, programes formatius i ocupacionals i que cal fomentar la sensibilització 

no només dels joves, sinó també de les famílies envers aquest punt. 

- Un cop finalitzada la reunió, la Sra. Beatriz Carrasco sol.licita que consti en acta 

que des de l’any 2015 està aprovada la incorporació de la secció sindical de CCOO 

d’aquest Ajuntament al Consell Econòmic i per l’Ocupació. 

- Atès que es reprèn aquest tema i un cop parlat al Consell, s’acorda que la Sra. 

Ana Calle enviarà un correu electrònic a les 5 seccions sindicals per informar que 

cadascuna, si vol, podrà tenir una persona representant que assistirà i participarà 

de les properes reunions del Consell, és a dir, en lloc que sigui una única persona 

representant del Comitè com havia exposat anteriorment el Sr. Francisco Rodríguez, 

que sigui una de cada secció sindical. 

- S’acorda convocar la 1ª sessió ordinària de l’any 2019 del Consell pel dimecres 16 

de gener a les 18.00 hores al Molí dels Frares i en la mida del possible que cada 

grup, entitat, representant aporti suggeriments i idees envers el Pacte per 

l’Ocupació i els criteris socials. 

 

Sant Vicenç dels Horts, 30 d’octubre de 2018. 

 
 


