
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 4ª ordinària 

Data: 03/10/2016 

Hora inici: 19.15 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 l’Assemblea d’Aturats de Sant 

Vicenç dels Horts. 

- Sra. Saida Ehliluch, com a representant de la Secció Sindical de CCOO. 

- Sr. Mariano Salazar, com a representant de la Secció Sindical de CCOO de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sr. Rafa Jiménez, com a representant de la Fundació Maria Auxiliadora. 

- Sr. Feli Alcario, com a representant de l’IES Salesians. 

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

Vicenç dels Horts. 

- Sr. Francisco Álvarez, 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. 

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

Demòcrata Europeu Català (PDECAT). 

- Sr. Miquel Font, 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. Juan Ramón Torres, com a representant de la formació política del PSC 

de Sant Vicenç dels Horts. 

- Sra. Montse Gadea, 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. 

- Sr. Víctor Puntas, com a Assessor d’Alcadia. 

- 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 evolució atur (estem actualitzant les dades al web 

www.santvicencactiu.cat ). 

2- Informació Plans Locals d’Ocupació. 

3- Esborrany pressupost Promoció Econòmica. 

4- Conveni Ta-Tung 

5- Petició informació plusvàlua per part d’una empresa. 

6- Propostes per atreure activitat econòmica al municipi. 

7- Consell de savis. 

8- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1- Dades evolució atur  

El Regidor, el Sr. Francisco Rodríguez, explica que tota la informació està penjada al 

web, www.santvicencactiu.cat, i que les últimes dades de l’observatori del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat són les del mes d’agost i la taxa d’atur és del 17,4%, 

La taxa d’atur del col·lectiu de joves menors de 20 anys i el sector que ha generat 

més ocupació ha estat agricultura. 

Respecte el mes d’agost de 2015, hi ha 306 persones desocupades menys. 

2- Informació Plans Locals d’Ocupació. 

La Sra Anna Calle explica les diferents actuacions i propostes: 

AMB: Els dies 5 i 12 de setembre es van incorporar 14 persones, durant un any i a 

jornada completa. De les 14 persones, 12 són dones i 2 homes. 3 persones tenen 

entre 50-60 anys, 4 entre 40-50 i 7 entre 25-30 anys.  



DIPUTACIÓ DE BARCELONA: La Diputació preveu la formalització d’un conveni amb 

una empresa d’inserció laboral sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions 

ocupacionals. Per aquest motiu, al mes d’agost es van publicar al BOPB les bases 

reguladores per a la concessió, en règim de concurrència, d’una subvenció a una 

entitat privada sense ànim de lucre per a la realització d’activitats destinades a la 

contractació de persones en situació d’atur en el marc de suport integral al foment 

de l’ocupació. La Comissió de valoració del concurs està resolent el concurs i 

l’adjudicació serà aprovada per l’Òrgan competent i publicada segons procediment 

establert. 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: 

- Treball als barris: El departament d’ocupació i empresa ha lliurat la sol.licitud de la 

subvenció. El Pla de treball inclou la interacció d’accions formatives, accions 

ocupacionals i la contractació d’un tècnic/a que coordinaria, integraria les diferents 

accions, atencions, programes a dissenyar i realitzar al barri de La Guàrdia i la Font 

del Llargarut. Les actuacions es realitzarien al barri, però les persones beneficiàries 

per a les accions formatives i ocupacionals, han de ser del barri, tret informe 

degudament motivat i aprovat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Es farà la difusió corresponent un cop rebuda la resolució d’atorgament. 

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

RECURSOS PROPIS: L’Ajuntament de Sant Vicenç enguany no ha fet plans 

d’ocupació pròpiament dit, però sí que ha destinat uns 100.000€ per a la 

formalització de convenis amb entitats socioeducatives per a la realització de 

programes ja consolidats, monitors/es de tallers d’estudis assistits i monitors/es de 

patis oberts. 

3- Esborrany pressupost Promoció Econòmica. 

El Sr. Francisco Rodríguez fa les següents notes aclaridores: 

Capítol 2 de despeses: 

- El pressupost de La Mostra s’ha reduït perquè la durada de La Mostra 2017 serà 

de dos dies, i no de tres, com enguany. Es distribueix en dues partides, una per a 

tota la part de material i recursos i una altra per a l’adjudicació a una empresa per 

a la gestió de tota La Mostra, mitjançant concurs contractació pública. 

- La partida de plans d’ocupació es redueix perquè tota la despesa prevista en 

concepte de material, combustible, lloguer vehicles, epis,... passa a una partida del 



pressupost de Serveis Municipals perquè per la seva naturalesa és més coherent 

que es traspassi a aquest departament. 

- La partida de formació es manté. 

- La partida d’emprenedoria s’incrementa per la previsió de dos nous 

projectes/idees: 

* Dins del concurs d’idees emprenedores i iniciatives empresarials i 

comercials, s’afegeix la categoria de premi al millor projecte gestionat per dones. 

* Execució programa singular: trajectòria d’empoderament de dones: 

Valora’t, Entrena’t i Lidera el teu projecte: emprendre en clau femenina. 

Capítol 4 de despeses augmenta perquè s’ha incrementat les següents dotacions 

econòmiques: 

- Conveni Salesians per a la realització d’un PFI Mecànica. 

- Les ajudes i subvencions a empreses, persones emprenedores i comerç. 

- Ajuts a persones emprenedores, comerciants i/o empresaris per a l’assistència a 

fires, congressos, jornades que promoguin el networking i l’activitat 

empresarial/comercial d’aquestes persones. 

Així doncs, malgrat el traspàs de 124.000€ al pressupost de despeses de Serveis 

Municipals, el pressupost de despeses del departament d’Ocupació i Empresa per 

l’any 2017 és superior respecte al pressupost de 2016. 

Juntament amb l’acta d’aquesta reunió, s’enviarà còpia del pressupost del 

departament. 

4- Conveni Ta-Tung 

Ja s’ha signat el conveni i resta pendent formalitzar un acte oficial entre l’empresa 

Ta-Tung i l’Alcaldessa. La data prevista d’instal·lació de l’empresa és març 2017. 

Referent a la generació d’ocupació, Ta-Tung ja ha suggerit de reunir-nos per parlar 

dels perfils de llocs a cobrir. En funció del nombre de persones que estan treballant 

actualment al centre de treball d’Hospitalet, acceptin el trasllat, el nombre de noves 

incorporacions variarà. Segons les seves previsions, necessiten entre 75-80 per a la 

posada en marxa. En tot aquest procés, el Servei Local d’Ocupació donarà tot el 

suport i acompanyament necessari i faran d’intermediaris en el procés de selecció 

de les persones treballadores. 

Juntament amb l’acta d’aquesta reunió, s’enviarà còpia del conveni. 



 

5- Petició informació plusvàlua per part d’una empresa. 

El servei d’empresa ha rebut petició d’informació sobre el tema de la plusvàlua 

referent a una nau ubicada al barri de La Barruana que està en venda.  

L’empresa Danone té previst obrir una planta de reciclatge i la seva intenció és 

encarregar la gestió d’aquesta planta a l’empresa Trinijove, empresa destinada a la 

inserció laboral de persones desocupades. 

El Sr. Francisco Rodríguez posa de manifest aquesta petició d’informació sol·licitada. 

Evidentment, no es disposa de dades econòmiques concretes, però el preu de 

venda seria inferior. 

El Sr. Miquel Font, manifesta que sobre el tema d’aquest nou cas no es pot dir molt 

més perquè encara no hi ha cap informe tècnic i sol.licita que quan el tema estigui 

més avançat, disposar de l’informe tècnic, de qui l’ha fet, en base a quins criteris,... 

El Sr. Francisco Rodríguez i a petició de la Sra. Saida Ehliluch, confirma que quan es 

disposi de més informació, més formalitzada, més documentació, es convocarà un 

Consell Econòmic i per l’Ocupació extraordinari per tractar-ne tot el tema. 

En resposta a la pregunta del Sr. Jordi Martínez, el Sr. Francisco Rodríguez informa 

que qui ven la nau és una immobiliària. 

En resposta a la pregunta de la Sra. Susana Martín, el Sr. Francisco Rodríguez 

informa que per Llei, no es pot negar la possibilitat d’ajornar el fraccionament del 

pagament.  

6- Propostes per atreure activitat econòmica al municipi. 

Cap suggeriment ni aportació. 

 

7- Consell de savis. 

El Sr. Francisco Rodríguez explica que aquest Consell estaria constituït per persones 

significatives del poble que pel seu coneixement, puguin fer propostes, 

suggeriments, valoracions, idees per millorar La Mostra. No només serien persones 

del col·lectiu de pagesia, sinó qualsevol persona que sigui representativa. 

Aquest tema es va exposar abans a la Taula de participació que al Consell Econòmic 

i per l’Ocupació per dues raons; una per tempo i una altra perquè qui lidera aquesta 

iniciativa és el departament de Participació. 



El Sr. Josep Sagristà manifesta que entén que la Unió de Botiguers serà un membre 

d’aquest Consell i el Sr. Francisco Rodríguez li comenta que entenem que sí. 

 

8- Precs i preguntes 

 

El Sr. Josep Sagristà sol.licita informació sobre l’estat de l’estudi de pacificació del 

trànsit de Vila Vella. El Sr. Francisco Rodríguez li respon que aquest estudi està fet, 

que no és vinculant i que és complementari d’un segon estudi de dinamització 

comercial. Aquest estudi ja és públic. La Unió de Botiguers, en nom del Sr. Josep 

Sagristà, demana una còpia d’aquest estudi i el Sr. Francisco Rodríguez li confirma 

que aquest tema es tractarà en detall a la reunió del proper dijous amb la Unió de 

Botiguers. 

El Sr. Josep Sagristà pregunta sí és cert que s’obrirà un establiment Bon Preu al 

municipi. El Sr. Francisco Rodríguez respon que és cert que sí han preguntat 

quelcom, però per m2 no hi ha res que els hi encaixi i que estigui dins la normativa 

d’usos comercials. 

La Sra. Saida Ehlilluch informa que CCOO ha fet una campanya de recollida de 

material escolar i que el proper dimecres 5 es farà el lliurament a l’escola de La 

Guàrdia, l’escola escollida del nostre municipi. 

 

 

Sant Vicenç dels Horts, 4 d’octubre de 2016. 

 


