
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 2ª ordinària 

Data: 12/06/2018 

Hora inici: 18.15 hores 

Hora finalització: 20.15 hores 

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

 

ASSISTENTS 

- 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. 

- Sra. Montse García, com a representant de la Federació d’associació de 

veïns de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Núria Llaràs, com a representant de la formació política de vicentins/es 

pel canvi. 

- Sra. Saida Ehliluch, com a representant de CCOO Baix Llobregat. 

- Sra. Carme Domingo, com a representat de la Fundació Maria Auxiliadora 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.- Dades socioeconòmiques a Sant Vicenç (www.santvicencactiu.cat) 

2.- Esborrany pressupost 2019 

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

4.- Revisió dels criteris socials aplicats als processos selectius de les convocatòries 

de Plans d’Ocupació. 

5.- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1- Dades socioeconòmiques  

El Regidor, el Sr. Francisco Rodríguez, explica que ja està penjada la infografia de 



l’atur al web i que són les corresponents al mes de maig, amb una taxa d’atur del 

13%, essent un 10% homes i un 16,3% de dones. 

2- Esborrany pressupost 2018. 

El Sr. Francisco Rodríguez fa un breu resum acord a l’annex de l’esborrany annexat: 

- comerç: possiblement s’incrementi la partida per a la dinamització de fires. 

- Empresa: el pla director està pràcticament completat i anava molt orientat a 

la part interna del departament. La idea és renovar l’anterior 2013-2018 i 

que el nou 2019-2013 inclogui una carta de serveis. 

- Ocupació: s’expliquen els programes Ubicat, treball als barris i aodl. 

- Està previst a finals de juliol rebre instruccions del departament 

d’intervenció sobre el calendari per a la confecció del pressupost. 

- Al mes de setembre s’ha de lliurar un esborrany del pressupost de cada 

departament. 

- Al mes d’octubre s’ha d’aprovar provisionalment el pressupost.  

Si algun membre del Consell vol fer alguna proposta, durant el mes de juliol, s’ha 

d’enviar per correu electrònic a l’Anna Calle perquè el Regidor ho tingui en compte. 

3- Revisió acord social. 

A l’igual que els criteris socials, aquest punt serà un punt fixe per a debatre en cada 

Consell.  

S’agafaran de referència els d’altres municipis per poder arribar a definir i concretar 

cap a on volem anar. Per exemple, Ajuntament de El Prat de Llobregat. 

4-Revisió criteris socials. 

Es convoca un Consell extraordinari pel proper 16 de juliol a les 18h al Molí dels 

Frares per començar a debatre aquest punt. 

 

Tant pels punts 3 i 4 es sol.licita un treball conjunt per part de totes les entitats i 

grups i aportar idees, suggeriments i propostes 


