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PROPOSTA D’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL DE GIRONA 
 
A la ciutat de Girona, el dia 7 de març de 2017, a les 7 del vespre, a les dependències de 
l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya, sota la vicepresidència de la Sra. Isabel 
Muradàs i Vázquez, es reuneix el Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona.   
 
Hi assisteixen:  
Isabel Muradàs, Joaquim Rodríguez, Pere Albertí, Toni Granados, Eva Fortià, Dolors 
Casassa, Narcís Turón, Lídia Mallorquí, Sara Oliveras, Antoni Vidal, Jaume Fàbrega, Mireia 
Santamaria, Pere Cornellà, Assumpció Brujats, Glòria Deulofeu, Montse Bagué, Lluís 
Rieradevall, Ruben Pino, Pep Cortada, Sandra Riera, Marcel Juanchich, Joan Bogunyà, 
Jordi Moncanut, Francesc Xavier Bosch, Anna Botó, David Brusi, Jordi Fàbrega, Josep M. 
Pallàs, Sergi Ferrer, Mon Bover, Anna M. Güell i Joan Surós. 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Marta Madrenas, Cristòbal Sánchez, Marta Casacuberta, Alexandra Planella, Teresa Nielles, 
Núria Carreras, Josep Antoni Frias, Venanci Grau, Manuel Vázquez, Concepció Veray, M. 
Rosa Agustí, Arantxa Brugat, Iolanda López, Belén López, Josep Puig, Joan Cumeras, 
Xavier García, Xavier Sibecas, Montse Palma, Albert Gironès, Sònia Samper i Albert Rosa. 
 
Actua com a secretària per delegació la funcionària Rosa Soler Serarols.  
 
 
La vicepresidenta del Consell, Isabel Muradàs, dona la benvinguda i agraeix l’assistència a 
tots els membres representants dels diversos sectors del Consell de la Formació 
Professional i Ocupacional. Tot seguit, excusa l’absència de la presidenta del Consell, Marta 
Madrenas, així com també la de totes les persones que ho han comunicat. 
 
Afirma que amb aquesta reunió, el Ple del Consell dona el tret de sortida a l’activitat que 
durà a terme el Consell, mitjançant el seu pla de treball i la constitució de les taules que es 
proposaran perquè es treballi en cadascuna de les línies estratègiques proposades. 
 
Novament trasllada la voluntat de l’Ajuntament d’impulsar la formació professional i 
ocupacional a la ciutat, amb la creació i la posada en marxa d’aquest Consell que s’engega. 
Seguidament aprofita per felicitar els instituts de Girona Santa Eugènia, Narcís Xifra 
Masmtijà i Montilivi, i el coordinador del Projecte d‘Integració d’FP, Mon Bover, per la 
subvenció que recentment els ha concedit la Comissió Europea amb l’objectiu d’estendre 
l’FP dual a Girona, fent especial incidència en la modalitat d’estades de pràctiques 
remunerades a les empreses, com a estratègia d’aprenentatge i per combatre l’atur juvenil.  
 
A continuació, passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 

 
1. Aprovació de l’acta de constitució del Consell Municipal de la Formació 

Professional i Ocupacional de Girona de data 29 de novembre de 2016 
 
S’informa que l’esborrany de l’acta s’ha enviat per correu electrònic a tots els membres 
del Consell junt amb la convocatòria de reunió. Atès que no es presenta cap esmena, 
s’aprova per assentiment dels membres del Consell.   
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2. Aprovació del Pla de Treball del Consell 
 

La vicepresidenta del Consell, Isabel Muradàs, indica que el pla de treball del Consell 
s’estructura en quatre línies estratègiques que emmarquen els objectius i les propostes 
d’actuacions per emprendre i treballar durant aquest any 2017. Aquestes línies 
estratègiques s’han elaborat a partir de les propostes presentades pels membres del 
Consell en la sessió informativa que es va fer el 15 de juliol de 2016 i en les sorgides en 
les dinàmiques de treball de la darrera Comissió Permanent del Consell, celebrada el 16 
de febrer de 2017. Fruit de tot aquest treball s’han definit quatre grans línies 
estratègiques: una primera línia per fomentar la participació dels membres i la projecció 
externa del Consell, i la proposta seria que el grup promotor d’aquesta línia fos la 
mateixa Comissió Permanent del Consell, constituïda per representants dels diferents 
sectors avui presents: institucional, empresarial, sindical, centres de formació 
professional, centres de formació ocupacional, centres de formació d’adults, universitats, 
entitats de pares i mares d’alumnes de centres de formació professional i entitats del 
tercer sector, amb un total de 38 membres.   
 
Tot seguit, Isabel Muradàs fa un breu resum dels principals objectius de la línia 
estratègica 1, que consisteixen a:  
 
• Promoure la participació activa de tots els membres del Consell. 
• Mantenir una relació propera amb altres administracions, organismes, institucions 

vinculades a la formació professional i ocupacional. 
• Fomentar el reconeixement i la qualitat de la formació professional i ocupacional a la 

ciutat.  
• Divulgar les activitats del Consell a nivell local, nacional i europeu. 
• Vetllar per les novetats i canvis legislatius que afecten el sistema integrat de l’FP, 

inclosa l’FP dual, per tal d’implementar-los a la nostra ciutat.  
 
Amb tot, afegeix Isabel Muradàs, hi ha una bateria d’actuacions que serien les que des 
de la Comissió Permanent s’han de començar a treballar en el moment en què es posin 
en funcionament cadascuna de les taules de treball.  
 
Afegeix que, en tot cas, aquesta és una proposta fruit del treball que s’ha comentat 
anteriorment, la qual cosa no està tancada i permet incorporar altres propostes, no 
obstant, aquestes són ja força actuacions i caldria posar-se a treballar de valent perquè 
hi ha molta feina per endavant. 
 
Continua amb la línia estratègica 2 i diu que aquesta està més centrada en l’adequació 
de l’oferta de la formació professional i ocupacional a les necessitats del sistema 
productiu de la ciutat, en aquest sentit, es tractaria de veure com es produeix l’encaix 
entre l’oferta i les necessitats del sistema productiu de la ciutat. El grup motor d’aquesta 
línia de treball serà la constitució d’una taula de treball, i en finalitzar aquesta sessió 
s’espera que hi hagi membres del Consell que s’hi vulguin apuntar. Els objectius, 
bàsicament, d’aquesta línia estratègica serien: 
 
• Identificar els sectors de desenvolupament econòmic que generen ocupació a la 

ciutat i zones pròximes al territori per adequar l’oferta de formació. 
• Valorar de forma conjunta i amb una visió global integrada i estratègica tota l’oferta 

actual i necessària de formació professional i ocupacional a la ciutat.  
• Proposar itineraris formatius integrals que permetin cursar estudis d’FP inicial, reglat i 

ocupacional d’acord amb els sectors que generen ocupació a la ciutat.  
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Aquests serien els tres grans objectius d’aquesta línia estratègica, i el pla de treball seria 
fer propostes de formació professional i ocupacional a partir de diverses anàlisis del 
mercat de treball de la ciutat de Girona, elaborades per les organitzacions empresarials i 
institucions competents en la matèria. Tenir una visió àmplia del territori és cabdal i s’ha 
de valorar de forma estratègica tota l’oferta actual de formació professional i ocupacional 
a la ciutat, així com proposar itineraris alternatius en estudis d’FP inicial, reglat i 
ocupacional, serà imprescindible, doncs, el treball en xarxa amb els departaments 
d’Ensenyament i Treball. 
 
A continuació, Isabel Muradàs dona la paraula al vicepresident del Consell, Joaquim 
Rodríguez, per continuar la presentació del pla de treball.  
 
Pren la paraula Joaquim Rodríguez, dona les gràcies i diu que abans de llegir els 
objectius de les línies estratègiques 3 i 4, com que hi ha persones noves en el Consell, 
voldria puntualitzar que és interès del Consell la necessitat de vincular d’alguna manera 
els dos tipus de formació professional: la que seria més reglada, que és la que tenen els 
instituts, que és la formació professional tal com l’entenem però que es diu inicial, i 
l’ocupacional i contínua. L’ocupacional, que seria la integrada pels departaments de 
promoció o d’ocupació, serveis en els quals hi ha formació i ocupació i els sindicats; i la 
contínua que serien els cursos de formació, que també fan moltes entitats, sindicats i 
escoles d’adults; amb tot, vol que es tingui aquesta visió que la formació professional no 
s’acaba amb els instituts sinó que hi ha tot un seguit d’entitats, des del mateix 
Ajuntament fins a la Generalitat, els sindicats i altres entitats socials que estan fent 
formació professional ocupacional. El que s’ha d’intentar i s’ha fet amb les quatre línies 
estratègiques és que hi treballin tots junts.  
 
Seguidament el Sr. Rodríguez presenta la línia estratègica 3, que és la d’impulsar 
l’orientació acadèmica i professional, la inserció sociolaboral dels joves i l’FP dual a la 
ciutat. Els objectius d’aquesta línia consisteixen a: 
 
• Facilitar l’acompanyament dels joves en les transicions educatives al món laboral.  
• Col·laborar amb els departaments d’orientació dels centres educatius de secundària 

de la ciutat en l’impuls de l’orientació acadèmica i professional dels joves. 
• Promoure la coordinació entre les entitats i serveis municipals que ofereixen 

orientació en els itineraris d’inserció sociolaboral dels joves de la ciutat.  
• Facilitar acompanyament a les famílies en termes d’orientació acadèmica i 

professional dels seus fills i filles. 
• Promoure la formació professional dual i en alternança a la ciutat i la formació en 

centres de treball en col·laboració amb els centres formatius i les empreses.  
• Col·laborar en les iniciatives de prevenció de les trajectòries d’absentisme i 

abandonament escolar i/o desescolarització de joves a la ciutat. 
• Promoure la coordinació i seguiment de l’oferta de programes de formació 

professional inicial i programes de forment a l’ocupació de joves (Garantia Juvenil, 
Girona Actua, Joves per l’Ocupació i d’altres) entre les diferents institucions, entitats, 
centres educatius, centres de formació d’adults i serveis d’ocupació.  

 
El Sr. Rodríguez indica que en totes aquestes línies ja s’estan duent a terme actuacions, 
per exemple, des de Joventut periòdicament es visiten els instituts per fer orientació i 
oferir programes, així com també actuacions des del Servei Municipal d’Ocupació, amb 
visites a instituts. Totes aquestes experiències s’han de posar altre cop damunt la taula i 
seria, doncs, convenient oferir un itinerari als joves perquè sàpiguen com continuar en 
cada moment, quina és l’oferta formativa a la ciutat que es pugui ajustar als seus 
interessos i necessitats. També una proposta seria, relacionat amb l’absentisme, poder 
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prioritzar el volum d’alumnes que abandonen i no disposen del coneixement d’un itinerari 
per continuar una formació alternativa, per aquest motiu és fonamental la coordinació 
dels serveis i programes. Així mateix, una proposta seria potenciar aquests programes 
que ja existeixen, per exemple, en el Narcís Xifra el PTT, Programa de Transició de 
Treball, al qual s’ofereixen poques places per l’elevada demanda que hi ha  a la ciutat, 
cal donar continuïtat a aquests programes.  
 
El Sr. Rodríguez continua informant que en relació amb la línia estratègica quarta, 
aquesta línia ha de promoure la innovació, l’emprenedoria i la mobilitat internacional 
d’estudiants i professorat dels centres de formació professional de la ciutat. Bàsicament 
el que es pretén és estimular i reconèixer les iniciatives dels estudiants d’FP, i posar 
especial èmfasi en l’excel·lència a la formació professional, de grau mitjà i de grau 
superior, així com promoure que puguin accedir a subvencions com les que existeixen 
en altres modalitats a la formació professional. Afegeix que tot el referent a metodologies 
d’innovació es podrien posar damunt la taula i que en la sessió de la Comissió 
Permanent ja ho va anunciar, i diu que l’Ajuntament de Girona forma part de la Fundació 
Inform1  i que es podria convidar aquesta fundació perquè expliqués com fan les 
simulacions d’empreses, atès que alguns instituts de Girona s’hi han acollit amb 
programes que podrien interessar el Consell. Continua dient que en aquesta fundació fan 
simulacions d’empreses i tenen una base de dades connectada entre ells, i que és una 
informació que si es posa damunt la taula, creu que pot arribar a interessar algun tipus 
de col·lectiu.   
 
A continuació, dona la paraula a la regidora d’educació, Isabel Muradàs, que diu que en 
les línies estratègiques queda molt ben recollit el cercle de tot el que es pretén en aquest 
inici d’aquest Consell, que arrenca des de la participació i la projecció externa que és la 
que interessa a tots i que seria un dels pilars d’aquest Consell i l’altre seria veure com es 
té l’oferta i les necessitats del sistema productiu. Segueix dient que un altre pilar 
fonamental, del qual el regidor ha fet una gran explicació, és sobre la importància de 
l’orientació acadèmica i professional i l’itinerari formatiu dels joves.  
 
Seguidament, es dona la paraula a les tècniques de l’Ajuntament, Victoria Rodríguez i 
Eva Fortià, que duen a terme la secretaria tècnica del Consell conjuntament, per exposar 
el punt següent relacionat amb el funcionament de les taules de treball i el calendari de 
treball. 

 
3. Organització i funcionament del Consell 
 

A continuació, pren la paraula Victòria Rodríguez que resumeix la composició i 
organització prevista. El Consell està organitzat per una comissió permanent composta 
per 38 membres dels diferents sectors representants del Consell i desenvoluparà unes 
funcions de caire més executiu, serà el grup motor de la línia estratègica 1, esmentada 
anteriorment. D’acord amb el reglament, està previst que la Comissió Permanent es 
reuneixi dos cops l’any.  

 
Les línies estratègiques de treball 2, 3 i 4 correspondran a tres taules de treball, la 
composició de les quals es determinarà en finalitzar la sessió d’avui, segons criteris de 
distribució equitativa pel que fa al gènere i la diversitat de sectors representats en 
cadascuna de les taules de treball. D’acord amb el reglament, les taules de treball 
decideixen el seu calendari de reunions i la seva proposta d’actuacions partint del Pla de 
treball que avui s’aprova. Val a dir que està pensat habilitar una aplicació de fòrum de 

                                                 
1 Fundació Inform: http://www.inform.es 
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treball al web del Consell per tal de poder fomentar la participació i el treball de manera 
digital.   

 
Seguidament, passa la paraula a Eva Fortià, cap del Servei Municipal d’Ocupació de 
l’Ajuntament, que complementa el que esmentava Victoria Rodríguez pel que fa a les 
taules de treball, en el sentit que s’han dissenyat perquè siguin al màxim d’efectives per 
a cadascun dels membres i això representi un valor afegit a la feina que es realitza en el 
dia a dia. Afegeix que varen estar treballant en la darrera trobada en els punts que varen 
considerar que calia reforçar de les línies d’actuació que prèviament havien consensuat, i 
a partir d’aquí únicament anima els presents a començar a fer feina efectiva. Acaba dient 
que creu que el regidor d’Ocupació, Joaquim Rodríguez, ha il·lustrat perfectament alguns 
dels àmbits en què es podria treballar i sobre els quals en aquests moments estan 
incidint des dels diferents serveis municipals. 

 
La vicepresidenta, Isabel Muradàs, agraeix la intervenció d’ambdues tècniques i afegeix 
que aquesta és la proposta de Pla de treball que es presenta i la posa a consideració 
dels membres del Consell, per si hi ha comentaris o aportacions a fer.  

 
Atès que no hi ha cap intervenció, Isabel Muradàs aprova per assentiment dels membres 
el Pla de treball del Consell per a l’any 2017.  
 
A continuació, dona la paraula al Sr. Joaquim Rodríguez, per presentar els següents 
punts de l’ordre del dia. 

 
4. Proposta d’acord d’incorporació d’un nou representant al Consell  

 
El Sr. Joaquim Rodríguez comenta que és un honor comptar amb la presència del 
director del CIFO de Salt, el Sr. Joan Surós. Informa que els centres d’innovació i 
formació ocupacional són els centres referents en matèria de formació ocupacional de la 
Generalitat, pertanyen al SOC. Afegeix que n’hi ha vuit a Catalunya i n’hi ha un a la 
demarcació de Girona. Cada CIFO de cada demarcació està especialitzat en sectors 
industrials i posa com a exemple el CIFO de Salt, especialitzat en construccions 
metàl·liques i alimentàries, en soldadura, en informàtica, en manipulació d’aliments i 
tècniques de control alimentari.  
 
Atès que el Reglament del Consell permet la incorporació de dos membres més com a 
representants d’altres entitats, es presenta la proposta d’acord d’incorporar el CIFO de 
Salt en el Consell i convida el Sr. Joan Surós, director del CIFO, a fer una breu 
presentació. El Sr. Surós agraeix la seva incorporació al Consell i indica que els centres 
de formació professional existeixen d’ençà de l’any 1978. Afegeix que els interessa obrir 
el centre al màxim de gent possible: a empreses i altres institucions públiques, atès que 
disposen d’unes instal·lacions que de vegades és difícil de poder trobar en altres espais, 
on tot es pugui aprofitar al màxim, i sobretot i el més important, que es conegui el centre, 
que se sàpiga que bàsicament està destinat a persones que estan desocupades, que no 
troben feina i que disposen de cursos i especialitats en diferents branques, bàsicament la 
industrial, la de fabricació mecànica i l’alimentaria, i afegeix que no és la seva intenció 
ampliar perquè tenen les instal·lacions que tenen i bàsicament convida a tothom qui 
estigui interessat a veure i saber com són aquestes instal·lacions, què contenen, què s’hi 
fa i què ofereixen, ja que el que es pot explicar és una cosa però veure-ho és una altra 
ben diferent. Afegeix que la seva principal motivació des que va començar, fa gairebé un 
any, és donar a conèixer el centre a la resta de sectors que treballen en el món de 
l’educació. És un centre antic però està molt ben dotat i espera que a través d’aquest 
Consell es pugui conèixer una mica més. Seguidament facilita les seves dades, per si 
algun dels presents es vol posar en contactar amb ell: jsuros@gencat.cat. 
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Atès que no hi ha cap intervenció més, el vicepresident del Consell, Joaquim Rodríguez, 
aprova per assentiment dels membres incorporar el CIFO de Salt com a entitat membre 
del Consell.  
 

5. Ratificar l’acord de suport a la implementació del cicle formatiu d’Anatomia 
Patològica a l’Institut Narcís Xifra Masmitjà de Girona  

 
El Sr. Joaquim Rodríguez, indica que l’Ajuntament de Girona ha rebut un escrit en què 
s’exposa la iniciativa de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà d’implementar per al curs vinent 
un nou cicle formatiu que es diu Anatomia Patològica i sol·licita el suport per part 
d’aquest Consell per adjuntar l’acord amb la petició de prestació d’aquest nou cicle. 
Afegeix que avui es compta amb la presència del seu director, el Sr. Josep Cortada, i 
recorda que aquest institut fou premiat per iniciar cicles en modalitat de formació 
professional dual, ofereix batxillerat en francès i imparteix diferents cicles formatius de la 
branca sanitària, estètica i electromecànica. Ara es vol incorporar l’especialitat 
d’anatomia patològica i l’alumnat podrà aprofitar per fer pràctiques a l’Hospital Josep 
Trueta o altres institucions similars. 

 
El Sr. Rodríguez convida el director de l’institut, el Sr. Cortada, a fer una breu explicació 
del que es pretén. El Sr. Cortada explica la possibilitat que en tres cursos s’obtinguin 
dues titulacions, ja que aquesta modalitat 3x2 permet tirar endavant estudis de cicles 
formatius i es considera que és un avenç, i felicita expressament l’equip de professors 
que són els qui realment han fet possible que els projectes tirin endavant. Així mateix 
dona les gràcies al Consell pel suport en iniciar aquest cicle a la ciutat. 
 
Atès que no hi ha cap intervenció més, el vicepresident del Consell, Joaquim Rodríguez, 
aprova per assentiment dels membres donar suport a la implementació del cicle formatiu 
d’Anatomia Patològica de l’Institut Narcís Xifra Masmitjà de Girona. 
 

6. Informació diversa 
 

Pren la paraula la vicepresidenta Isabel Muradàs i indica que aprofitant la incorporació 
del CIFO de Salt al Consell seria interessant que la propera sessió plenària del Consell 
es pogués celebrar en aquest centre. Tot seguit, el director del CIFO de Salt agraeix la 
invitació i l’estén a tots els membres del Consell. 
 
A continuació, Isabel Muradàs informa que s’està treballant per crear un nou itinerari del 
cicle formatiu de mecànica a l’institut Montilivi, el cicle de grau mitjà d’electromecànica de 
vehicles automòbils en el qual es proposa per al curs 2017-18 poder cursar 
l’especialització de mecànica de bicicletes. Afegeix que actualment està en procés 
d’elaboració de les corresponents modificacions curriculars d’aquest cicle. A continuació 
es dona la paraula al director, Rubén Pino, i a Mon Bover per explicar en què consisteix 
aquest nou cicle 
 
Pren la paraula Ruben Pino que comenta que consisteix en un nou cicle formatiu, de fet 
és un itinerari d’un dels cicles que ja existeixen a l’institut de Montilivi, en relació amb la 
integració social i la sociabilització del món de la bicicleta, ja que Girona és un referent 
en aquest àmbit. 

 
Seguidament pren la paraula Mon Bover, que indica que es tracta bàsicament d’agafar 
un format en què l’alumne en primer lloc tingui tots els mòduls i seguidament pugui 
agafar diverses especialitzacions: una seria la de les bicicletes, una altra seria una 
modalitat dual i una tercera la de mecànic de manteniment de vehicles. Informa que en 
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aquest moment el que tenen són tècnics treballant en aquestes noves propostes, 
conjuntament amb el professorat, per tal d’ampliar continguts.. Indica que la Direcció 
General està plantejant que aquests alumnes a part de ser mecànics coneguin també 
aspectes de seguretat relacionats amb el món de la bicicleta. Informa també que hi ha la 
proposta que Girona sigui ciutat de destinació turística de la bicicleta.  
 
Isabel Muradàs agraeix les seves intervencions i dona la paraula als membres del 
Consell perquè puguin preguntar o fer els comentaris que considerin.  

 
 

7. Precs i preguntes  
 
Pren la paraula Eva Fortià per manifestar que dona suport a la proposta de la regidora 
de poder celebrar la propera sessió plenària del Consell en l’espai del CIFO de Salt, ja 
que és un centre de referència a Girona i a Catalunya, i que té molt potencial a l’hora de 
poder aprofitar les seves instal·lacions, que són d’elit i referents a nivell territorial.  

 
Isabel Muradàs respon dient que la incorporació del CIFO de Salt ha estat totalment 
encertada i emplaça els membres del Consell  perquè la propera reunió del ple es pugui 
celebrar allà.   
 
Finalment, Isabel Muradàs, en no haver-hi més comentaris, agraeix l’assistència a tots 
els presents i els encoratja perquè el Consell agafi molta força per poder esdevenir un 
referent a les comarques gironines,  
 

 
 
En no haver-hi més temes a tractar, a les 9 del vespre, la vicepresidenta, Isabel Muradàs 
dona per finalitzada la sessió plenària del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional, de la qual s’estén aquesta acta, que signa la vicepresidenta i que, com a 
secretària, certifico. 
 
 
 
LA VICEPRESIDENTA    LA SECRETÀRIA  
        
 
 
 
 
Certifico 
 
LA SECRETÀRIA  
 


