
 

 

PROPOSTA D’ACORD PER A LA INCORPORACIÓ D’UN NOU REPRESENTANT EN EL 
CONSELL MUNICIPAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL DE GIRONA 

 
 
 
La Comissió Permanent del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona, a iniciativa dels seus membres, proposen la incorporació del 
Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Salt en aquest Consell per els 
motius següents: 
 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, és un 
organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al 
departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria 
d’ocupació, i té, entre altres, la funció de gestionar els programes de formació 
professional per a l’ocupació i garantir-ne la coordinació amb el sistema de formació i 
qualificació professionals vigent a Catalunya així com gestionar els serveis i programes 
d’ocupació, amb una atenció especial a les persones en situació d’atur que pertanyen 
als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social. 
 
 
En aquest sentit, el Servei d’Ocupació de Catalunya disposa al municipi de Salt de les 
instal·lacions del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), que és el centre 
públic de la Generalitat de referència a les comarques de Girona en l’àmbit de la 
formació per a l'ocupació. Les accions formatives que ofereixen responen a les 
necessitats de les persones, de les empreses i del territori, amb l’objectiu d’assolir o 
millorar les competències professionals que afavoreixin la inserció o la reinserció 
laboral de les persones que hi participen, treballadors/es en situació d'atur inscrits/es 
com a demandants d'ocupació a les oficines de Treball. 
D’acord amb el reglament del Consell, article 8 relatiu a la composició, es permet la 
incorporació al Consell de dos representants d’altres institucions i entitats vinculades a 
la formació professional i ocupacional de la ciutat i/o de l’àrea d’influència que vulguin 
adherir-s’hi. 
 
Es per aquest motiu,  
 
Es proposa: 
 
 
1.  Incorporar en el Consell un representant del Centre d’Innovació i Formació 

Ocupacional de Salt. 

 


