
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 1ª ordinària 

Data: 27/03/2017 

Hora inici: 18.15 hores 

Hora finalització: 20.45 hores 

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

 

ASSISTENTS 

- Sr. Juan Javier Olmo, com a representant de la Marea Bàsica de Sant Vicenç 

dels Horts. 

- Sr. Francisco López, com a representant de la Marea Bàsica de Sant Vicenç 

dels Horts. 

- Sr. Paco Reyes, com a representant de la Marea Bàsica de Sant Vicenç dels 

Horts. 

- Sr. Josep Sagristà, com a representant de la Unió de Botiguers de Sant 

Vicenç dels Horts. 

- 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. Montse García, 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 Partit 

Demòcrata Europeu Català (PDECAT). 

- Sr. Humbert Palafolls, com a representant de la formació política del PP de 

Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Susana Martín, com a regidora no adscrita. 

- Sr. Miguel Comino, com a representant de la formació política del PSC de 

Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Mireia Verges, com a representant de la formació política del PSC de 

Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Jordi Mateos, com a representant de la formació política de JuntsXSHV. 

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

- Sra. Marcel·lina Bosch, com a Cap d’Educació de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Alejandro Aparicio, com a Regidor d’Habitatge de Sant Vicenç dels Horts. 



- Sra. Georgina González, com a Regidora 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- Aprovació de l’acta de la reunió de la sessió anterior. 

2- Dades evolució atur (estem actualitzant les dades al web 

www.santvicencactiu.cat ). 

3- Informació Plans Locals d’Ocupació i Plans d’Ocupació amb recursos propis. 

4- Evolució ajuts i subvencions 2016 i convocatòria 2017. 

5- Serveis Socials. 

6- Habitatge. 

7- Contingut, funcionament i temes de debat dintre del Consell. 

 7.1. Acord Social. 

 7.2 Accions i actuacions pel foment de l’ocupació. 

7.3. Cicles formatius (FP) amb falta de matrícula i amb molta demanda per 

part de les empreses. 

8- Proposta de calendari de reunions. 

9- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1- Aprovació de l’acta de la reunió de la sessió anterior. 

Es dóna per aprovada sense incidències. 

2- Dades evolució atur  

El Regidor, el Sr. Francisco Rodríguez, explica que en els propers dies es penjarà 

tota la informació i la memòria exercici 2016 al web, www.santvicencactiu.cat, i que 

les últimes dades de l’observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat són les 

del mes de febrer i la taxa d’atur és del 15,16%. El col.lectiu, per edat, amb més 

atur és el comprés entre 30-44 anys, sector serveis; l’atur femení continua essent 



bastant més alta, tot i que el nostre municipi és el que més ha reduït el nombre de 

persones aturades de la comarca. 

3- Informació Plans Locals d’Ocupació. 

La Sra Anna Calle explica les diferents actuacions i propostes: 

AMB: Actualment continuen treballant les 14 persones que es van incorporar al mes 

de setembre de 2016; es preveu que durant el darrer trimestre d’enguany, l’AMB 

iniciï l’execució de la segona convocatòria corresponent a l’exercici 2018-2019.  

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: La Diputació ha publicat l’atorgament dels fons de 

prestació als diferents municipis. Pel municipi de Sant Vicenç dels Horts, 

l’assignació ha estat de 464.610,10€ per executar com a màxim fins el 31.12.2018. 

Actualment, l’Equip de Govern està valorant quina distribució fer. La incorporació de 

les persones contractades està prevista pel darrer trimestre d’enguany. Es farà la 

difusió del procés de selecció quan correspongui. 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: 

- Treball als barris: Tal i com es va detallar a l’acta anterior, la sol.licitud lliurada al 

SOC sobre el Pla de treball, va ser atorgada. D’aquesta manera, s’executaran les 

tres accions que es van preveure: accions formatives, accions ocupacionals i la 

contractació d’un tècnic/a que coordina, integra, les diferents accions, atencions, 

programes a dissenyar i realitzar al barri de La Guàrdia i la Font del Llargarut. 

S’informa de l’horari i punt d’atenció de la Vicky Martín, la Tècnica de Treball als 

Barris, que en data 27 de març de 2017 s’han publicat les llistes definitives de 

persones admeses i excloses per a les accions del programa de qualificació 

professional, del contingut d’aquestes accions, del nombre i distribució de les places 

i com continuarà el procés de selecció d’aquestes 14 persones. Per fer la difusió i 

explicació de tot el Projecte, es van organitzar 4 sessions informatives els dies 7 i 9 

de març en horari de matí i tarda. 

- Treball i Formació: A finals del mes de desembre 2016 es van incorporar dues 

persones amb contracte de 12 mesos i el 31 de gener de 2017, les 16 

contractacions restants de sis mesos. 

- Actualment, no s’ha publicat cap altra convocatòria de programa o projecte. 

RECURSOS PROPIS: S’ha tancat l’exercici pressupostari 2016 i amb el romanent 

s’executaran plans d’ocupació, l’inici dels quals està previst pel mes de setembre de 

2017 i a través d’actuacions dins l’àmbit de medi ambient, brigada i neteja viària. 



Les contractacions serien de dotze mesos. 

Els representants de la Marea Bàsica: 

- Proposen incloure dins els criteris socials un punt que valori el temps que li manca 

a una persona cotitzar per poder generar el dret a percebre algun tipus de subsidi o 

ajuda. S’ha de valorar si es fa una revisió dels criteris socials. 

- Pregunten per l’estat de les borses de treball gestionades pel departament de 

Recursos Humans. Farem la consulta i farem arribar la informació (es va enviar un 

correu electrònic amb el resum el 31 de març de 2017). 

4- Evolució ajuts i subvencions 2016 i convocatòria 2017. 

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

ajuts i subvencions per a les empreses que contractin persones desocupades del 

municipi, per a les persones emprenedores i per als comerços. 

Les dues primeres inclouen incentius per a reduir l’atur femení i pel foment de les 

persones en el procés de recerca activa de feina, com per exemple, ser partícip del 

programa IPOS, de programes d’inserció laboral, formació,... 

Es suggereix incloure alguns dels incentius de la línia d’empreses (major de 45 

anys, persona aturada de llarga durada), també en la línia de persones 

emprenedores. 

Revisar si a la línia d’empreses s’inclou la moció d’anem a mil aprovada en un Ple 

municipal. 

Referent a la de comerç, com a novetat s’aclareixen la naturalesa d’algunes 

despeses subvencionables i es revisarà amb l’interventor el període d’amortització. 

5- Serveis Socials. 

El Sr. Sergio Gómez informa que a la propera reunió, s’explicarà la memòria del 

2016. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, en els propers mesos 

s’executarà un Plis, Programa Local d’Inclusió Social, que consistirà en fer una 

diagnosi de la població, una detecció d’actuacions, un anàlisi dafo, a partir del qual 

establir unes línies d’actuació i implementació. Aquesta diagnosi està prevista que 

finalitzi al mes de juny d’enguany.  

Referent al rebost, durant el 2016 es va veure necessari complementar la varietat 

de productes i per aquesta raó, afegir proteïna (carn i peix). Així mateix, a partir 

del mes d’abril, s’afegiran productes bàsics d’higiene i cobrir no només necessitats 



alimentàries. 

D’altra banda, també s’ha fet un estudi per saber quantes persones majors de 80 

anys viuen soles. Al voltant de 112 persones rebran la visita d’una tècnica per 

valorar quines necessitats, recursos, serveis, poden requerir. 

Així mateix, el col.lectiu susceptible de teleassistència, en aquests moments, està 

cobert i a partir dels diferents estudis i programes de diagnosi que s’estan fent amb 

la Diputació, valorar com complementar aquest servei. 

6- Habitatge 

Cap aclariment ni suggeriment. 

7- Contingut, funcionament i temes de debat dintre del Consell. 

El Sr. Francisco Rodríguez exposa fer una reflexió conjunta sobre el contingut, 

funcionament i organització del Consell Econòmic i per a l’Ocupació, amb l’objectiu 

de fomentar l’eficiència, l’assistència i la participació dels diferents membres del 

Consell. Una proposta podria ser articular-ho en dos blocs, un més dins l’àmbit 

social, serveis socials, pobresa energètica, habitatge, l’atur,..... i un altre dins 

l’àmbit de l’educació, les empreses. 

La Sra. Marcel.lina Bosch explica el funcionament de la Comissió TET i la 

importància de no duplicar les comissions. 

El Sr. Carlos Gómez informa i explica els diferents punts que es recullen al BOPB i 

que fan menció a les qüestions exposades al Consell. 

El Sr. Jordi Martínez i el Sr. Llorenç Perarnau exposen la disconformitat que el 

Consell no tingui més caràcter de decisió i de debat (plans ocupació, conveni Ta-

Tung) i que no tenen temps suficient per analitzar la documentació amb el col.lectiu 

que representen. El Sr. Francisco Rodríguez els hi comenta que és cert que a les 

convocatòries anteriors potser no en tots els casos s’ha enviat la documentació amb 

l’antelació suficient, però que en aquesta ocasió, sí. Referent a temes més concrets 

com plans ocupació, conveni Ta-Tung hi ha aspectes que venen més marcats per 

normatives i no poden ser objecte de massa debat. Tal i com apunta la Sra. 

Marcel.lina Bosch, el Consell és un òrgan consultiu, no vinculant. 

La Sra. Anna Calle reitera la importància i necessitat que el Consell ha de ser 

bidireccional i la proposta d’actuacions, millores, suggeriments han de ser per 

ambdues parts i amb objectiu de millora. 

Es farà una proposta de document de funcionament amb el recull dels punts 



identificats. 

La Sra. Marcel.lina Bosch i la Sra. Anna Calle exposen la dificultat per donar 

cobertura a l’oferta en matèria de formació reglada de cicles formatius i de formació 

ocupacional. Actualment, hi ha dos cicles de grau superior de gran qualitat 

formativa (Administració i Finances i Informàtica aplicada a la logística) i garantia 

d’inserció laboral. Malgrat això, el nombre de persones matriculades és inferior al 

desitjat. La mateixa problemàtica existeix amb els cursos de formació ocupacional 

ofertats des del Servei de Formació municipal. No només és complicat cobrir totes 

les places ofertades, sinó també garantir el compromís d’assistència a aquests 

cursos. 

Es fa una crida a fer una pensada conjunta i proposar noves vies de difusió,  

captació i motivació adreçada a la ciutadania. Una opció seria incloure dins els 

criteris socials, puntuar l’assistència i aprofitament als cursos oferts per part de la 

persona sol.licitant de participació en un pla d’ocupació.  

8- Precs i preguntes 

Exposats anteriorment al llarg dels diferents punts debatuts. 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, 10 d’abril de 2017. 

 


