
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ (CEO) 

 

Data: 09/10/2017 

Hora inici: 18.00 hores 

Hora finalització: 20.00 hores 

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

 

ASSISTENTS 

- Sr. Carlos Gómez, com a representat de la formació política de Ciutadans 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. Juan Ramon Torres, com a representant de la formació política del PSC 

de Sant Vicenç dels Horts. 

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

- Sra. Rosario Martín, com a representant de la Federació de Veïns. 

- Sra. Ana M Soler, com a representant de l’Associació de veïns de La Guàrdia. 

- Sra. Marcel·lina Bosch, com a Cap d’Educació 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 evolució atur. 

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

3- Esborrany del pressupost del departament de Promoció Econòmica 2018. 

4- Funcionament del Consell. 

5- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 



1- Dades evolució atur  

El Regidor, el Sr. Francisco Rodríguez, informa que durant els mesos de juliol i 

agost, el nombre de persones aturades va pujar, però que al setembre ha disminuït 

en 97 persones. Per tant, malgrat la pujada dels dos mesos d’estiu, al mes de 

setembre es torna a recuperar la tendència. Una de les possibles causes de 

l’increment dels mesos de juliol i agost, sigui per les persones fixes discontínues de 

les escoles, menjadors escolars, casals d’estiu,....la indústria és el sector que 

genera més ocupació i el col.lectiu més desfavorit són dones, majors de 54 anys i 

sector de comerç.  

Un cop disposem de les taxes del mes de setembre s’actualitzaran al web del 

www.santvicencactiu.cat. En aquests moments, només disposem de valors 

absoluts. 

2- Informació Plans Locals d’Ocupació. 

La Sra Anna Calle explica les diferents actuacions i propostes: 

AMB: Els darrers 4 i 11 de setembre van finalitzar les 14 persones contractades i 

restem a l’espera que en breu, publiquin la segona convocatòria corresponent a 

l’exercici 2018-2019.  

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: El passat 4 de setembre es van incorporar 6 persones 

contractades durant dotze mesos i 2 amb contracte fins el maig de 2018. Van 

quedar deserts tres llocs de feina per manca de persones candidates; aquests tres 

llocs es tornen a convocar dins les bases reguladores de nous llocs de treball que es 

publicaran en els propers dies i la incorporació de les quals està prevista pels mesos 

de novembre-desembre d’enguany. 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: 

- Treball als barris 2016: des del 27 de juny estan treballant les 11 persones 

contractades, el contracte de les quals finalitza el proper 26 de desembre. 

- Treball als barris 2017: al mes de juliol van lliurar la sol.licitud de la nova 

convocatòria 2017, execució 2018. Restem a l’espera de la resolució d’atorgament.  

- Treball i Formació 2017: la setmana passada van lliurar la sol.licitud de la nova 

convocatòria 2017, execució 2018. Restem a l’espera de la resolució d’atorgament.  

- 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 per finals d’enguany i a 

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

pressupost és d’aproximadament 400.000€. 

3- Esborrany del pressupost del departament de Promoció Econòmica 2018 

El Sr. Francisco Rodríguez explica les diferents partides, capítol 2: 

Comerç: les tres partides del departament de comerç pràcticament es mantenen, 

tret un augment en la de La Mostra perquè així ho estableix el Concurs. 

Empresa: hi ha un increment respecte al 2017 perquè es sol·licitarà al SOC la 

renovació del Pla Director i orientat més cap a un Pla Estratègic amb diferents 

municipis. Es passa de 70.000 a 105.000€. 

Agricultura: es manté igual respecte 2017. 

Turisme: s’està desenvolupant el Pla Turístic. 

Ocupació: hi ha un increment respecte al 2017 perquè, 

 - es sol·licitarà al SOC un estudi per fer una diagnosi de l’atur del municipi que 

serveixi per al disseny i implementació de noves polítiques d’ocupació i recursos 

amb l’objectiu de reduir la taxa de l’atur d’una forma més quantitativa i qualitativa. 

 - el concurs de la gestió i dinamització del Club Feina. 

 - l’execució de l’acció al Barri de La Vinyala. 

 - formació. 

Per tant, pel que fa al capítol 2 hi ha un increment d’aproximadament 70.000€. 

Pel que fa al capítol 4: 

- es mantenen els convenis amb la Unió d’Empresaris, l’Institut Salesians per fer el 

PFI de mecànica i la Fundació Maria Auxiliadora, 15.000€ per fer el projecte Kausay. 

El Sr. Rafa Jiménez explica en què consisteix. El conveni amb la Unió de Botiguers 

s’incrementa en 2.000€.  

- es mantenen les partides destinades al Consorci de Turisme, Pacte Industrial. 

- les partides destinades a les línies d’ajuts a empreses, comerços i persones 

autònomes i a data d’avui, la despesa continua en la línia del 2016. 

Per tant, pel que fa al capítol 4 hi ha un increment d’aproximadament 2.500€. 

La diferència del pressupost general del departament respecte al 2017 és d’un 



increment del 8.48%. 

4- Funcionament del Consell. 

El Sr. Francisco Rodríguez explica l’existència de diferents espais, taules, comissions 

per debatre diferents temes i que en funció de les diferents qüestions que puguin 

anar sorgint, puntualment, es poden generar comissions específiques per a parlar-

ne; la idea seria que el Consell Econòmic i per l’Ocupació es centrés principalment 

en temes d’àmbit d’ocupació. 

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. 

Atenent a la necessitat de poder arribar més a la ciutadania i optimitzar les vies de 

difusió de la informació, les persones assistents acorden crear un grup de difusió 

que rebi la informació de les diferents actuacions del departament de Promoció 

Econòmica i de la Ciutat, i crear un espai reservat a les persones membre del CEO 

dins del web www.santvicenactiu.cat; per aquesta raó, la Sra. Anna Calle rebrà de 

cada entitat, associació i/o formació política, les dades de contacte i correu 

electrònic de màxim dues persones, que seran les persones referents de cada 

entitat.  

D’altra banda, en resposta al suggeriment fet pel Sr. Juan Ramon Torres, la Sra. 

Anna Calle demanarà a la Sra. Marcel.lina Bosch les dades de contacte de les 

Ampas del municipi. 

El Sr. Francisco Rodríguez i la Sra. Anna Calle comenten que dimarts 10 a les 09.30 

hores al Molí dels Frares es farà una sessió informativa referent al nou projecte 

Dona un pas més. El fem amb tu. 

8- Precs i preguntes 

Els Srs Llorenç Perarnau, Jordi Gil i Juan Ramon Torres demanen aclariment sobre 

els fets esdevinguts en els darrers dies a l’empresa Ta Tung. El Sr. Francisco 

Rodríguez explica com es va realitzar el procés de selecció, les dificultats amb la 

llicència d’activitats, la llicència d’obra i que com a conseqüència d’una auditoria per 

part de Lidl, la producció ha disminuït en un 30% i per aquesta raó han hagut 

d’acomiadar a les persones seleccionades i contractades en data 31 de juliol. Per tot 

l’exposat, en els propers dies, l’Alcaldessa es reunirà amb ela gerència de Ta Tung, 

des del departament d’empresa s’està trucant a les persones interessades i es farà 

una reunió d’acompanyament. 



 

 

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

 


