
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 2ª extraordinària 

Data: 03/10/2018 

Hora inici: 18.00 hores 

Hora finalització: 19.00 hores 

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

 

ASSISTENTS 

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

- Sra. Victoria Corbacho, com a representant de la UGT comarcal. 

- 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 d’un punt extraordinari dins dels criteris socials aprovats en data 

16/04/2015 i modificats per última vegada en data 22/02/2016. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Les parts reunides, exposen, debaten i acorden afegir com a punt valorable dins 

dels criteris socials, el següent, sempre i quan es donin circumstàncies excepcionals 

i sota un informe emès pel Tribunal qualificador degudament motivat. 

5.10. Per acord del Tribunal qualificador i segons informe degudament motivat, la 
persona sol.licitant podrà obtenir fins a 100 punts addicionals. 
 
Aquesta modificació únicament serà d’aplicació en les dues properes convocatòries 

de plans d’ocupació del SOC-2018, Treball i Formació i Treball als Barris. 

 
Resta pendent treballar, debatre i acordar en les properes reunions del Consell, una 

revisió complerta de tots els criteris socials, atenent a noves casuístiques 

detectades i a les propostes per part de cada entitat i/o membre del Consell; per 



aquesta raó, es farà una recerca de bases de criteris socials que s’estiguin aplicant 

a altres municipis perquè serveixin com a documents de treball. 

 
 


