
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 1ª extraordinària 

Data: 16/07/2018 

Hora inici: 18.00 hores 

Hora finalització: 19.00 hores 

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

 

ASSISTENTS 

- Sr. Carlos Gómez, com a representant de la formació política de Ciutadans 

de Sant Vicenç dels Horts. 

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

Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Jordi Martínez, com a representant de la formació política d’iniciativa per 

Catalunya de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Teresa Valls, com a representant de la formació política de Pdcat de 

Sant Vicenç dels Horts. 

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

- Sra. Montse Garcia Puerto, com a representant de la Federació 

d’associacions de veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Sergio Gómez, com a Cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts. 

- Sra. Marcel.lina Bosch, com a Cap d’Àrea de serveis d’atenció 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. 

 

ORDRE DEL DIA 

1.- Revisió dels criteris socials modificats i acordats en data 22 de febrer de 2016 i 

aprovats al Ple del mes de març de 2016. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La Sra. Neus Mellinas exposa l’escrit que la formació política de la Cup ha fet envers 

els criteris socials. El Sr. Francisco Rodríguez manifesta estar d’acord amb la 

reflexió plantejada envers la finalitat i els objectius dels plans d’ocupació i noves 



convocatòries i per això, es proposa tenir-ho present als debats que el Consell faci 

en aquesta matèria. 

 

El Sr. Francisco Rodríguez, la Sra. Marcel.lina Bosch, el Sr. Sergio Gómez i la Sra. 

Ana Calle exposen la demanda per part dels membres dels Tribunals qualificadors 

dels processos selectius de les convocatòries de plans d’ocupació que aquest, el 

Tribunal, en circumstàncies excepcionals i sota un informe degudament motivat, 

tingui la potestat de poder atorgar fins a 100 punts a la persona sol.licitant. 

La resta de les persones assistents manifesten que no es qüestiona la 

professionalitat del personal tècnic, però que hauria d’estar molt bé argumentat, 

que s’han de revisar també altres criteris, com la renda per unitat familiar, el temps 

a l’atur, el valor de l’entrevista, l’objectiu dels plans d’ocupació, els perfils a cobrir, 

els col.lectius, i que tot plegat, requereix d’un anàlisi molt més exhaustiu i 

comparat amb altres municipis. 

 

Per aquesta raó, s’acorda fer una altra reunió extraordinària després de l’estiu per 

continuar treballant en aquesta revisió i en la qüestió plantejada pel personal tècnic 

dels Tribunals qualificadors. 

  


