
ACTA DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

Sessió: 3ª ordinària 

Data: 29/10/2018 

Hora inici: 18.00 hores 

Hora finalització: 20.00 hores 

Lloc: Molí dels Frares. 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. Neus Mellinas, com a representant de la formació política de la CUP de 

Sant Vicenç dels Horts. 

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

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

- Sra. Marcel·lina Bosch, com a Cap d’Àrea de Servei a les Persones de 

l’Ajuntament 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.- Informació del pressupost departament promoció econòmica 2018 

2.- Breu informació dades atur  

3.- Criteris socials 

4.- Pacte per l’ocupació 

5.- Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1- Informació del pressupost del departament de promoció econòmica 



2018 

El Regidor, el Sr. Francisco Rodríguez, explica que al darrer Ple es va fer una 

aprovació provisional del pressupost i que ara està obert el termini per fer les 

al.legacions que s’escaiguin. No obstant, fa un resum del pressupost del 

departament de promoció econòmica de la part de les despeses. 

Capítol 2: Un increment total del 17% corresponent a: 

- Comerç: incrementa en 15.000€, sobretot per a la part de dinamització 

comercial i promoure més actuacions amb els barris. 

- Empresa: incrementa en 25.000€, principalment per a accions de 

dinamització d’empreses i polígons. 

- Agricultura: incrementa en 20.000€ per a promoure la dinamització agrícola. 

- Turisme: augment en 20.000€ perquè ja es disposa del pla de turisme i està 

previst començar a desenvolupar una part durant el 2019. 

- Ocupació: es manté. No s’inclou tot el que es refereix a plans d’ocupació. 

- Emprenedoria: hi ha un increment per poder executar la 3ª edició del 

programa Valora’t. 

- Formació: incrementa en 31.000€. 

Capítol 4: Un increment total del 10,40% corresponent a: 

- Es dobla la destinada a la Fundació Maria Auxiliadora perquè el projecte que 

aquesta entitat té previst fer també duplica les seves actuacions i atencions. 

- La partida destinada a subvencions a les empreses es fixa en 300.000€. 

- Es consolida el conveni amb la Fundació Agrosocial i l’Institut de Salesians. 

- Es continuarà treballant en el conveni amb diferents municipis per 

desenvolupar el pla estratègic i cada municipi haurà de fer una aportació 

econòmica en funció del nombre d’habitants 

L’esborrany del pressupost es penjarà a l’àrea reservada. 

Taxes i impostos s’han congelat de cara al pressupost de l’exercici 2019. 

Els pressupostos dels departaments de Serveis Socials, Educació i Promoció 

Econòmica són els que sí incrementen per al 2019. 

 



El Sr. Jordi Martínez comenta que troba a faltar fomentar la creació de cooperatives 

i el Regidor, Francisco Rodríguez, explica que està previst dins del pla estratègic i 

que és un tema que estaria molt bé poder debatre i desenvolupar dins del pacte per 

l’ocupació. 

2. Breu informació dades atur 

Al web està penjada la infografia amb les últimes dades que són les del mes de 

setembre. En resum, l’atur s’ha reduït en 48 persones, 43 dones i 5 homes. El 

col.lectiu de dones, majors de 54 anys i sector serveis, continuen essent els 3 grups 

més afectats i a on més es concentra l’atur. 

Tota aquesta informació es confirmarà amb la diagnosi de l’atur que s’està 

realitzant i que al llarg del mes de novembre, tindrem finalitzada. Es farà una 

presentació per donar-la a conèixer i poder ser un punt de partida d’anàlisi i debat 

per a les polítiques actives d’ocupació. 

3, 4 i 5. Criteris socials, acte per l’ocupació i precs i preguntes. 

Són dos punts fixos de cada reunió del Consell per a ser objecte de debat. 

- S’explica el que es va acordar al darrer Consell extraordinari de data 3 d’octubre 

de 2018 referent a l’acord pres en aquesta sobre la possibilitat que el Tribunal pugui 

atorgar fins a 100 punts a les persones participants en els properes dues 

convocatòries de plans d’ocupació del SOC, Treball i Formació i Treball als Barris, 

sota informe degudament motivat. 

- El Sr. Carlos Gómez comenta que ja fa uns mesos es va plantejar que se li havia 

de donar un nou gir i contingut al Consell. El Sr. Francisco Rodríguez explica que en 

els dos darrers Consells, per no caure en un estil principalment informatiu, sinó 

més de debat, a l’ordre del dia s’inclouen aquest punt i el dels criteris socials i que 

fins la data, en referència al pacte per l’ocupació, ningú, tret la Sra. Marcel.lina 

Bosch, ha fet cap proposta. 

- La Sra. Montse Garcia pregunta des de quan existeixen les comissions a les que el 

Sr. Francisco Rodríguez i la Sra. Marcel.lina Bosch han fet referència, tals com les 

que inclouen representants de Sindicats, Escola d’adults, Instituts,... i ja no venen. 

La Sra. Marcel.lina Bosch aclareix que existeixen taules, comissions, tals com la 

comissió TET, la taula de participació, d’igualtat que potser podrien aportar alguna 

cosa o es podrien aprofitar per debatre algun tema que plantegés aquest Consell. El 

Sr. Francisco Rodríguez suggereix, no crear comissions específiques, ni duplicar, 

però que en canvi sí que es podria aprofitar el contingut que es tractin. 



- El Sr. Juan Ramon Torres exposa que cal fer una revisió dels criteris socials i que 

potser seria convenient convidar a algun jove perquè pugui per la seva aportació 

envers aquest col.lectiu. Referent al pacte per l’ocupació, estaria bé que els 

sindicats poguessin aportar exemples d’altres municipis. També comenta que li 

agradaria saber quines percepcions tenen i aportacions podrien fer els tècnics 

membres dels Tribunals de selecció dels plans d’ocupació envers els criteris socials i 

que l’entrevista no hauria de ser puntuable. 

- El Sr. Jordi Martínez comenta que s’han de revisar quines persones formen part o 

no del Consell i mirar a qui es pot incloure. També suggereix el col.lectiu de joves i 

reclama que el document que havien elaborat els companys de la Cup sobre els 

criteris socials no està penjat a l’àrea reservada. 

- El Sr. Carlos Gómez explica que si l’Ajuntament l’any 2013 va decidir formar el 

Consell i que atenent a que segons l’Ajuntament aquest no funciona segons estava 

previst, hauria de ser l’Ajuntament el qui fes les propostes. D’altra banda, exposa 

que en nom de Ciutadans, malgrat no haver pogut assistir a la darrera reunió 

extraordinària per raons personals i que la persona que havia de venir en 

representació seva va arribar tard per una confusió, és qüestionable que es puntuï 

una entrevista. 

- La Sra. Marcel.lina Bosch sol.licita que s’avanci en la revisió dels criteris socials i 

es faci una recerca d’exemples d’altres municipis com a documents de treball i/o 

comptar amb la col·laboració d’alguna persona experta en la matèria. Així mateix, 

tant ella, com el Sr. Sergi Gómez i el Sr. Francisco Rodríguez, exposen el perquè i 

quan atorgar aquests fins a 100 punts addicionals i reiteren, sempre sota un 

informe que ho motivi degudament i emès pel Tribunal qualificador. 

- El Sr. Francisco Rodríguez suggereix no fer ara aquesta modificació referent a la 

puntuació de l’entrevista en casos determinats i sota informe motivat emès pel 

Tribunal qualificador. 

- La Sra. Montse Garcia reitera que els plans d’ocupació serveixen, entre d’altres 

raons, per donar una oportunitat a les persones aturades per poder tornar al mon 

laboral. 

- La Sra. Carme Domingo demana portar endavant el que es va acordar al darrer 

Consell referent a la modificació d’atorgar fins a 100 punts en determinats casos, 

tret que no es pugui aprovar al proper Ple i reitera la importància d’adquirir tots els 

membres del Consell un compromís per poder treballar i avançar en els temes de 



debat ja exposats, com són la revisió dels criteris socials i l’acord per l’ocupació. En 

aquest punt, la Sra. Montse Garcia hi està d’acord i el Sr. Jordi Martínez comenta 

que, malgrat no haver pogut assistir al darrer Consell, també està d’acord en seguir 

endavant amb l’aplicació d’aquesta modificació, sempre i quan es pugui aprovar per 

Ple i demanarà a CCOO models d’ambdós temes. Els Srs. Juan Ramon Torres i 

Carlos Gómez, excusen la seva absència al darrer consell extraordinari i no s’hi 

oposen a l’aprovació per Ple d’aquesta modificació de les bases dels criteris socials 

vigents actualment. 

 

S’acorda el següent: 

- Se li demanaran a la Sra. Victoria Corbacho els exemples d’altres Ajuntaments 

que ella tenia coneixement perquè puguin ser document de partida, tal i com ella 

mateixa va suggerir al Consell celebrat en data 3 d’octubre d’enguany. 

- Es penjarà a l’àrea reservada la següent documentació: 

 - Documents de criteris socials i de pacte per l’ocupació d’altres municipis. 

 - Document sobre els criteris socials enviat per la Sra. Neus Mellinas. 

 - Les actes de reunió pendent. 

 - L’esborrany del pressupost del departament de promoció econòmica. 

- S’enviarà un correu electrònic a les entitats i membres actuals del Consell 

preguntant sobre la seva continuïtat i participació dins del Consell. 

- Buscar i valorar la inclusió i/o participació d’alguna entitat que representi el 

col.lectiu de joves. Per exemple, La Capella. 

- Aprovar pel proper Ple del mes de novembre la modificació acordada a la reunió 

extraordinària del darrer 3 d’octubre de 2018 i un cop exposat en aquesta reunió. 

- Convocar la 4ª sessió ordinària del Consell pel dilluns 10 de desembre a les 17.00 

hores a la sala polivalent del Molí dels Frares. 

 

Sant Vicenç dels Horts, 30 d’octubre de 2018. 

 


