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Acta de reunió Plenari 
Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 

Data: 10 de desembre de 2021 Hora inici: 13:25h Hora finalització: 15:20h 

Assistents 

 Marta Madrenas – Alcaldessa Ajuntament de Girona.
 Glòria Plana – Regidora delegada de Promoció Econòmica Aj. Girona.
 Belén López – Secretària general de CCOO Comarques Gironines.
 Mireia Santamaría - Gerent de FOEG.
 Pere Cornellà – President de PIMEC.
 Xavier Casas – Secretari general UGT Comarques Gironines.
 Josep Quer – Cap d’àrea de Promoció Econòmica Aj. Girona.
 Eva Fortià – Cap del Servei Municipal d’Ocupació Aj. Girona
 Laura Salvatella – Coordinadora de programes d’ocupació SMO Aj. Girona i

responsable tècnica de la CT.
 Teresa Vargas – Tècnica de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-

19 Aj. Girona i secretària de la CT.

S’excusen 

 Ernest Plana – President de FOEG.
 Jordi Albertí – Tècnic de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-19

Aj. Girona.

Temes tractats 

S’inicia la reunió amb la presentació de la Sra. Glòria Plana, i a continuació el Sr. Josep Quer 
realitza una introducció i exposició de les funcions, la composició, el calendari de reunions i els 
objectius de la Comissió Tècnica (CT); així com també informa sobre la possibilitat de col·laborar 
conjuntament en l’elaboració del Pla Estratègic de Promoció Econòmica de Girona i fa una 
menció a la importància de la concertació territorial. 

El Sr. Pere Cornellà fa incís en la importància d’aquest treball compartit i del fet que totes les 
entitats puguin fer aportacions i es comprometin a mobilitzar recursos per executar les accions 
d’aquesta Taula. 

La Sra. Laura Salvatella exposa les tasques dutes a terme per part de la CT, seguint el document 
“Resum d’activitats de la Comissió Tècnica. Maig – novembre 2021”, lliurat als/a les assistents 
juntament amb els diferents informes i presentacions que s’han dut a terme en el marc de la CT 
des del seu inici. 

Les tasques dutes a terme per part de la CT van partir d’un diagnòstic inicial del mercat de treball 
post COVID-19, en base a les dades elaborades per l’Observatori del Mercat de Treball, del 
Comerç i del Turisme (Àrea de Promoció Econòmica – Ajuntament de Girona), a partir de dades 
obtingudes a través de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Observatori del Treball i 
el Model Productiu (Generalitat de Catalunya); i també a través de la informació sobre les ofertes 
gestionades per part del Servei Municipal d’Ocupació, i del contacte directe i permanent amb els 
diferents sectors empresarials mantingut per part de l’equip de prospecció d’empreses.  

Tota aquesta informació es recull a l’Informe sobre la situació econòmica i ocupacional a la ciutat 
de Girona i perspectives de futur, elaborat en el marc de la CT i presentat a la 1a reunió de treball; 
i va permetre identificar 7 sectors i activitats generadores d’ocupació i amb manca de personal 
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qualificat per cobrir les seves necessitats i garantir el seu posicionament en el teixit econòmic i 
la seva competitivitat: 
 

 Metal·lúrgia. 

 Manteniment d’ascensors. 

 Logística i transport. 

 Atenció sociosanitària. 

 TIC i Indústria 4.0. 

 Instal·lacions. 

 Administració i gestió. 
 
Les possibles accions concretes a dur a terme per donar resposta a les necessitats de les 
empreses i de les persones en recerca d’ocupació es recull a l’informe Propostes de formació en 
sectors econòmics generadors d’ocupació i amb necessitat de personal qualificat i al document 
Sector TIC: propostes d’actuació, elaborats en el marc de la CT i presentats a les reunions del 
28/06/2021 i 09/11/2021 respectivament. 
 
De totes les dades analitzades, les accions realitzades i els objectius de futur es destaquen els 
següents aspectes: 
 

 Dèficit d’espais adients per a la realització de formacions relacionades amb el 
sector del metall (soldadura, mecanitzat i manteniment d’ascensors): 

 
Els membres de la taula comenten que, tal i com el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) va traslladar a la CT, la predisposició per part del CIFO és bona, però no tenen 
disponibilitat d’horaris per dur a terme formacions addicionals.  
 
En aquest sentit, les entitats assistents al Plenari proposen la possibilitat de sol·licitar 
conjuntament la creació d’un centre de formació, per poder cobrir les necessitats de 
personal qualificat que tenen les empreses del sector del metall. 

 
La Sra. Marta Madrenas proposa que s’estudiï la possibilitat de reconvertir l’espai de 
l’escola del Sector Est, que estarà disponible a partir del 2022, en un centre de formació 
del metall, i comenta la necessitat de quantificar el nombre de persones que es podrien 
formar i inserir-se al sector. La Sra. Mireia Santamaría comenta que, des del sector de la 
metal·lúrgia, estimen que la necessitat de personal qualificat seria d’unes 400 persones. 
 
A la vista de les dades, la Sra. Marta Madrenas manifesta la voluntat de destinar aquest 
espai a un centre de formació de la metal·lúrgia (que incorpori també l’activitat de 
manteniment d’ascensors) i comenta que caldrà redactar un projecte en el marc de la 
formació ocupacional. 
 
Els/les assistents comenten, al respecte, la importància de convocar a una propera 
reunió a representants de l’Associació d’empresaris de comerç i reparació de vehicles i 
embarcacions a les comarques gironines (CORVE) i la Patronal del sector del metall a la 
província de Girona (Metall Girona), i posteriorment plantejar també la participació del 
Gremi d’Instal·ladors de Girona. 

 
La Sra. Glòria Plana encarrega al Servei Municipal d’Ocupació (SMO) la redacció d’un 
document amb les dades tangibles de l’estat de situació del sector del metall i ascensors. 

 
 Importància de dur a terme formació relacionada amb el sector de la logística i el 

transport, en especial pel que fa a gestió del transport i la distribució i també per a 
l’obtenció del permís de conducció C (transport de mercaderies): 
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Pel que fa al primer punt, l’SMO està pendent de rebre resolució de la convocatòria FOAP 
2021 per dur a terme un nou certificat de professionalitat en “Organització del transport i 
la distribució” (460h – nivell 3) que s’iniciaria el mes de maig de 2022. 
 
En relació al segon objectiu, l’SMO ha mantingut contacte amb l’Associació de Transports 
Girona (ASETRANS) i ha obert vies de col·laboració per dur a terme aquesta formació, 
tot i que, tal i com apunta el Sr. Josep Quer, existeixen dificultats pel que fa als tràmits 
d’homologació d’espais de l’Associació. Des de l’Ajuntament de Girona també es 
comenta la possibilitat de realitzar aquesta formació amb mitjans propis. La Sra. Mireia 
Santamaria afegeix que, a través d’ASETRANS, caldria assegurar les condicions de 
contractació de les persones que obtinguin el carnet. 

 
 Ampliació de la formació dirigida a l’àmbit sociosanitari, que presenta una tendència 

positiva en la contractació: 
 

L’SMO informa que el mes de juny va tramitar l’homologació d’espais per a la realització 
del certificat de professionalitat “Atenció sociosanitària a persones al domicili (640h – 
nivell 2) per ampliar, en un futur, la seva oferta formativa en aquest sector. 

 
 Realització d’accions de capacitació digital d’alt nivell, per compensar el dèficit de 

professionals qualificats en el sector de les TIC i Indústria 4.0. 
 

L’SMO informa que s’ha sol·licitat l’homologació d’espais per dur a terme diferents 
especialitats formatives relacionades amb el desenvolupament d’aplicacions web i app, 
pensant en la convocatòria que s’ha de publicar per part del SOC del programa +Talent 
Cat, de FPO d’Alt Nivell. Aquesta formació es dirigeix especialment a persones 
desocupades amb coneixements i/o experiència laboral prèvia en l’àmbit de la formació, 
o bé que tinguin com a objectiu la reorientació professional cap a aquests sectors. 
 

 Foment de les vocacions industrials. L’SMO informa que el passat mes d’octubre es 
va incorporar al catàleg de recursos educatius de La Caseta, a instància de la comissió 
tècnica, un nou taller per fomentar les vocacions industrials, dirigit a l’alumnat d’ESO, i 
que incidirà especialment en la perspectiva de gènere.. 

 
 Impuls de les iniciatives STEM des de l’educació primària: en aquest sentit, la Sra. 

Marta Madrenas esmenta la importància de relacionar-ho amb la futura Casa de la 
Tecnologia de Girona, que estarà ubicada en el Xalet Soler del carrer Barcelona, i que 
albergarà la seu gironina del Museu de les Matemàtiques, entre altres. 
 

La Sra. Belén López demana les característiques d’aquest projecte per a valorar l’encaix 
en l’àmbit de l’impuls de les iniciatives STEM entre les dones. Els/les representants de 
l’Ajuntament de Girona exposen la importància d’aquest projecte i referencien 
l’experiència de Cornellà.  

 
Un dels objectius d’aquest projecte serà oferir activitats, dirigides als infants però també 
als/a les docents, replantejant les metodologies pedagògiques pel que fa a 
l’ensenyament de les matemàtiques, per exemple. Es comenta que és imprescindible 
formar als/a les mestres de matemàtiques, atès que s’observa una mancança de vocació 
pedagògica en aquest àmbit, especialment a l’educació secundària. També es parla de 
la importància de l’eliminació dels rols de gènere en els estudis de matemàtiques, per tal 
de reduir-ne la bretxa. 
 
Finalment la Sra. Madrenas, comenta que seria interessant que des d’aquesta Taula 
s’elabori una proposta de sistema de gestió, objectius i programa d’activitats d’aquesta 
Casa de la Tecnologia, per la repercussió que tindrà la seva tasca en el futur laboral dels 
infants i dels/de les joves, en especial entre les dones. 
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 Concreció d’una proposta d’activitats de capacitació digital, dirigides a col·lectius 
que necessiten introduir-se en aquest àmbit o bé incrementar els seus coneixements,  
amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona: la Sra. Marta Madrenas parla 
sobre els fons Next Generation, pel que fa a incidir en la bretxa digital. 

 
 Realització de formacions relacionades amb el sector de les instal·lacions 

(climatització i calefacció / energia solar i fotovoltaica): 
 

S’informa que aquest mes de desembre s’ha sol·licitat l’homologació d’espais de l’SMO 
per a la realització de l’especialitat formativa “Gestió de comunitats energètiques locals”, 
amb la previsió d’incorporar-la a la sol·licitud del programa +Talent Cat. 
 
Es parla també de la importància d’impulsar formacions vinculades al sector de les 
instal·lacions i la Sra. Eva Fortià explica que en aquests moments està oberta la 
convocatòria del programa Formació Professional Ocupacional Dual (FPODual) i s’està 
estudiant la possibilitat de sol·licitar-ho en forma d’entitat agrupada conjuntament amb la 
Fundación Saltoki, que mostra molt bona predisposició, i les entitats contractants. 
 
També explica que es tracta d’un programa dirigit a joves de 16 a 29 anys, en situació 
d’atur, que combinarà la formació (certificat de professionalitat), amb un contracte de 
formació i aprenentatge (pel qual les empreses rebran una subvenció), i un 
acompanyament al llarg de tot el projecte (12 mesos). 
 

 Realització d’accions formatives en l’àmbit d’administració i gestió, dirigides a la 
requalificació de treballadors/es que han perdut la feina a conseqüència de la crisi 
sanitària, en especial provinents del sector dels serveis: 
 
L’SMO informa sobre l’homologació d’espais sol·licitada el mes de juny, per a la 
realització d’un CP de nivell 2 “Activitats de gestió administrativa” (920h). 

 
La Sra. Belén López destaca la importància de fer un balanç de les accions que es portin a terme 
durant l’any 2022, en el marc d’aquesta Taula; i la Sra. Marta Madrenas incideix en la importància 
de contemplar la perspectiva de la inclusió de persones amb discapacitat, en la mesura de les 
possibilitats, en el desenvolupament de les diferents activitats. Es comenta també la possibilitat 
de fer una web on es publiquin les accions, activitats i documents que es van generant en el marc 
de la taula. 
 
Finalment, la Sra. Laura Salvatella fa una explicació dels ajuts a l’impuls de l’activitat 
econòmica local (Re)Activem Girona, seguint el document lliurat als/a les assistents a la 
reunió, que tenen com a objectiu oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes 
aquelles iniciatives empresarials que s’han vist afectades per les conseqüències generades per 
la COVID-19. Les bases reguladores i la convocatòria 2021 d’aquests ajuts es van aprovar a la 
sessió de la Junta de Govern Local del divendres 3 de desembre. 
 
Comenta que els ajuts a les empreses convocats per part de l’Ajuntament de Girona entre el 
2020 i 2021 responen a dos dels eixos de treball inclosos a la proposta per a la creació d’aquesta 
taula de concertació territorial per fer front a l’escenari post COVID-19, signada per part de 
CCOO, FOEG, PIMEC i UGT, i adreçada a l’Ajuntament de Girona uns mesos després de l’inici 
de la pandèmia: 

 
1- Reactivació econòmica dels sectors més afectats per la crisi:  

 Ajuts a l’impuls de l’activitat econòmica local (Re)Activem Girona 2021: 120.000€ 
destinats. 
 

2- Atenció als col·lectius prioritaris / preservació i foment de l’ocupació de qualitat:  
 Ajuts a la contractació Girona Actua 2020 i 2021: 150.000€ i 151.050€ destinats. 
 Ajuts al manteniment de l’ocupació Girona Actua (+) 2021: 250.000€ destinats. 
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Podran sol·licitar els ajuts (Re)Activem Girona els professionals autònoms/es individuals o amb 
una plantilla de fins a 5 treballadors/es i les microempreses amb el mateix criteri pel que fa a la 
plantilla. En qualsevol dels casos hauran de tenir domicili fiscal o activitat econòmica al municipi 
de Girona. També s’han definit una sèrie de requisits, amb l’objectiu de prioritzar aquells 
autònoms/es i microempreses que es troben en una situació més desfavorable, i que tenen a 
veure amb la base imposable de l’IRPF, el rendiment net de l’activitat econòmica i la disminució 
de la facturació bruta, en el primer cas; i amb el volum de facturació i la disminució de la facturació 
bruta, en el segon. 
 
Es destina un import de 120.000€ a aquesta convocatòria i l’atorgament es durà a terme seguint 
el règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta, a partir de la valoració de 
les sol·licituds presentades, en funció dels criteris establerts a les bases reguladores, i fins a 
l’esgotament de la dotació pressupostària. El criteri de valoració serà el percentatge de 
disminució de la facturació bruta, tot i que també es preveuen diferents criteris de desempat i, 
com a criteri suplementari, es contemplarà l’ordre cronològic d’entrada de les sol·licituds. 
 
La quantia màxima dels ajuts serà de 1.200€ per sol·licitant i es podrà justificar aquest import a 
partir de despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l’activitat, com ara quotes 
RETA, lloguers, préstecs per activitat, proveïdors, assegurances, serveis bàsics i 
subministraments i despeses de material higiènic i preventiu COVID-19. 
 
Aquests ajuts es podran sol·licitar en el termini de 30 dies naturals, a partir de l’endemà de la 
publicació al BOP de l’anunci d’aprovació definitiva de les bases reguladores i convocatòria; i es 
destaca la simplificació, respecte a convocatòries anteriors, pel que fa a la documentació a 
presentar per a la sol·licitud i per a la justificació econòmica. 
 
Els membres de la taula demanen que es pugui informar als membres de la Taula, en el moment 
que s’obri el termini de sol·licitud, i l’SMO adquireix el compromís de fer-ho. 
 
 

 

Acords 
 

Entitats responsables 
 

 
1 
 

 
Treballar conjuntament en l’elaboració del Pla Estratègic de 
Promoció Econòmica de Girona 2022-2026. 
 

 
Totes les entitats de la 

Taula 

 
2 

 
Dissenyar un centre de formació ocupacional per a fomentar 
les professions relacionades amb el sector del metall, 
quantificant i detallant la manca de personal qualificat, i 
avaluar la possibilitat d’instal·lar-lo a l’espai de l’escola del 
Sector Est. 
 

 
Ajuntament de Girona 

(SMO) amb el suport de 
la resta d’entitats de la 

Taula 

 
3 

 
Estudiar vies per facilitar l’obtenció del permís de conducció 
C mitjançant fons propis. 
 

 
Ajuntament de Girona 

 
4 

 
Elaborar les línies estratègiques per fomentar les vocacions 
STEM, especialment entre les dones. 
 
 

 
Totes les entitats de la 

Taula 

 
5 

 
Elaborar una proposta de sistema de gestió, objectius i 
programa d’activitats de la Casa de la Tecnologia de Girona.  

 
Totes les entitats de la 

Taula 
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6 

 
Portar a terme línies d’actuació per capacitar persones en 
l’àmbit de les energies renovables. 
 

 
Totes les entitats de la 

Taula 

 
7 
 

 
Creació d’una pàgina web, en la qual s’incorporin els 
diferents treballs i documents que es porten a terme des de 
la CT. 
 

 
Totes les entitats de la 

Taula 


