
Acta Consell Econòmic i Social 8 de setembre 2015 
 

1.- Breu explicació sobre l’evolució de l’atur a Sant Vicenç  

2.- PLOCs   

� Properes convocatòries del SOC 

3.- Formació  últim trimestre 2015 

4.- Evolució ajuts foment de la contractació 

5.- Serveis Socials  

6.- Habitatge 

7.- Aprovació Criteris socials (s’envia esborrany per fer propostes) 

8.- Altres 

9.-  Precs i preguntes 

 

Abans d’iniciar-se la reunió, es posa a debat la petició de la Secció Sindical de CCOO de 

l’Ajuntament, seguint el reglament del Consell Econòmic i per a l’Ocupació. Per unanimitat de 

tos els assistents, s’accepta la petició i s’incorpora un representant de la Secció Sindical a la 

present reunió. 

 

1. Es donen les dades de l’atur i s’explica el canvi de criteri adoptat per l’Observatori de 

l’Atur del Baix Llobregat en quant el càlcul del percentatge, no del valor absolut. Això 

fa que no sigui comparable les dades amb els mesos anteriors. S’exposa que les dades 

actualitzades es poden trobar al web d’Ocupació i Empresa (www.santvicencactiu.cat) 

i es destaca que durant els mesos d’estiu (Juliol i agost, les dades s’han mantingut 

estables, amb una pujada de 8 aturats en els dos mesos). El Sr. Santos Mateu, indica 

que, davant d’aquest canvi de criteri,  es pot seguir calculant el percentatge com fins 

ara, per no crear confusió). 

 

2. S’informa de l’actualitat dels PLOCs i de les properes convocatòries. En l’actualitat hi 

ha 3 línies del SOC a les quals s’han presentat projectes i s’està a l’espera que es 

resolgui favorablement. Aquestes línies són: 

 

1. Renda Mínima: 9 contractes 

2. Llei de Barris: 9 contractes 

3. Treball i Formació: 11 contractes 

 

Es torna a explicar el funcionament del procés de selecció d’aquests PLOCs. El SOC 

envia candidats en funció del perfil demanat i l’Ajuntament nomena un Tribunal i 

uns criteris per acabar de fer la selecció. Es comenta que s’apliquen els criteris 

socials proposats per el Consell Econòmic i per a l’Ocupació. 

 

S’insisteix en que tothom que vulgui optar a aquest Plans Locals, ha d’anar al SOC 

a inscriviu-se i veure si compleix els requisits. L’Ajuntament no podrà contractar a 

ningú que no sigui enviat pel SOC. 

 
3. S’informa que a nivell de Formació Ocupacional, s’està treballant i definint els cursos 

de l’últim trimestres de l’any. Tant aviat es tingui la graella preparada es farà difusió i 



s’obrirà els períodes d’inscripció a través de la web d’Ocupació: 

www.santvicencactiu.cat. 

 

D’altra banda s’explica que de cara a l’any vinent es vol potenciar la col·laboració 

d’entitats del municipi a l’hora de dur a terme aquesta formació. 

 
 

 

4. S’explica breument l’evolució de les subvencions per al foment de la contractació. A 

data d’avui, la partida està pràcticament esgotada, el que indica la bona acollida entre 

el sector productiu i fa pensar que s’assoliran els objectiu. Aquest tipus d’ajudes 

permeten generar ocupació més estable i de qualitat, en comparació amb els PLOCs. El 

60% d’aquests contractes són directament fixos. Es decideix que en el proper Consell 

Econòmic i per a l’Ocupació, es debatrà els criteris per l’elaboració de les bases dels 

ajuts per l’exercici 2016. 

 

5. S’explica la feina feta: 

 

1. Casal d’agost: 40 nens en seguiment per Serveis Socials 

2. S’ha ampliat la bestreta mensual per emergències (aigua, llum, gas, etc.) 

3. S’ha previst ampliar les beques d’escolarització, teleassistència i protocol 

d’emergències. 

4. Campanyes més constants de recollida d’aliments. 

 

6. En temes d’habitatge social, s’expliquen els diferents objectius: 

 

1. Curt termini: bossa de pisos d’emergència 

2. Mig termini: bossa d’habitatge amb habitatge social 

3. Llarg termini: arribar a tenir habitatge protegit municipal 

 

7. Es posa a debat les noves propostes de modificació dels criteris socials que s’han 

d’aplicar en els processos de selecció dels Plans Locals d’Ocupació. S’havia enviat, amb 

la convocatòria, un esborrany perquè tothom que volgués hi fes propostes. Intervé, 

per part de l’Assemblea d’Aturats, el Paco Reyes i exposa les seves propostes: 

 

1. Què el currículum del SOC tingui la mateixa validesa que la Vida Laboral a 

l’hora de valorar la situació d’atur en la recerca de feina. Es comenta, per part 

del regidor d’Ocupació, que al ser un tema molt tècnic, es farà una consulta 

abans de recollir o no la proposta. 

2. En l’apart de situació de percepció de prestació, es proposa fer un bàrem d’una 

manera diferent a qui està cobrant una prestació contributiva: si cobra igual ó 

per sobre del SMI (Salari Mínim Interprofesional): 25 punts. Si es cobra per 

sota del SMI: 50 punts. 

3. En l’apartat de “persones sol·licitants que acrediti que té al seu càrrec 

una persona ascendent o descendent, i/o el seu/la seva cònjuge o 
cònjuge dependent de grau 1, 2 o 3. %.” , es demana afegir: “La 
persona amb la discapacitat a càrrec, haurà d’estar empadronada al 
domicili de la persona sol·licitant amb una antiguitat de almenys sis 
mesos, comptada a partir de la data límit de presentació de la 
documentació. L’Ajuntament farà directament la comprovació al 
Padró Municipal d’Habitants”. 

4. En l’apartat on es valora la situació del sol·licitant respecte a 
l’habitatge, es demana fer un bàrem en funció de si la persona viu al 



carrer, si la persona es troba en risc o procés de desnonament, ó si la 
persona viu en una habitació o vivenda subvencionada per Serveis 
Socials, en comptes de donar 10 punts a tothom per igual. Es farà 
una proposta de baremació des del Departament.  

5. es proposa que en cas d’empat en el procés de selecció, es tingui en compte la 

experiència laboral i no la prova feta en el procés de selecció. Desprès d’un 

debat, es considera oportú per part de la majoria dels assistents no acceptar la 

proposta.  

 

Es farà un recull de les propostes per part del Departament corresponent i es 

tornarà a enviar a tots els membres del Consell per a que donin el seu vist i plau 

abans de enviar-se per a la seva aprovació definitiva al Ple corresponent. 

 

8. Res a comentar 

9. Es demana dues coses: 

 

1. Que es revisi la cessió dels terrenys de la Guàrdia Civil 

2. implicació de l’Ajuntament en les properes recollides de material escolar. 

 

 

Sense cap assumpte més a tractar es dona per finalitzada la reunió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


