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

Data: 21 de desembre de 2020 Hora inici: 16:00h Hora finalització: 17:30h 

Assistents 

 Marta Madrenas – Alcaldessa Ajuntament de Girona.
 Glòria Plana – Regidora delegada de Promoció Econòmica Aj. Girona.
 Belén López – Secretària general de CCOO Comarques Gironines.
 Ernest Plana – President de FOEG.
 Mireia Santamaría - Gerent de FOEG.
 Pere Cornellà – President de PIMEC.
 Joan Barfull – Secretari territorial de PIMEC.
 Xavier Casas – Secretari general UGT Comarques Gironines.

Temes tractats 

L’objectiu de la reunió és la creació d’una taula de treball que permeti establir un marc de 
col·laboració entre els agents econòmics i socials i l’Ajuntament de Girona, dirigit a afrontar la 
situació de crisi derivada de la pandèmia Covid-19, i establir línies de treball i propostes per la 
reactivació econòmica. 

Es plantegen diversos temes de treball: 

• Clàusula social de contractació de l’Ajuntament de Girona. Estat de situació actual i
possibilitat d’actualització.

• Millora de la convocatòria d’ajuts a la contractació del programa Girona Actua
• Es valora que cal treballar un mapa de recursos de la formació professional i ocupacional.

Caldria analitzar aquesta formació en relació a les necessitats de mercat de treball.
• La necessitat de disposar d’espais per a la formació ocupacional i capacitadora

comportaria la recerca d’espais formatius a l’efecte. Caldria, per exemple, per poder
posar el CIFO a disposició del territori.

• Es planteja la possibilitat de treballar noves línies formatives de formació ocupacional, i
s’esmenten els sectors sanitari i del metall.

• Es valora la possibilitat de programar formació ocupacional directament a les empreses
que disposin dels espais adequats.

• Es planteja la problemàtica de l’habitatge en l’afectació sobre la renda de les persones
treballadores.

• Es planteja analitzar la problemàtica de les treballadores de la llar.
• El presents comparteixen la necessitats de reforçar les polítiques actives d’ocupació i

fomentar l’ocupació de qualitat. Caldria exposar al assistents les polítiques actives
d’ocupació que porta a terme l’Ajuntament de Girona, amb fons aliens i fons propis.

• Caldria analitzar la llei de contractes del sector públic, amb especial atenció a les millores
i possibilitats que suposa per a les PIMES en l’accés a la contractació pública.

• Per fer operativa aquesta taula caldria establir un marc de treball tècnic que permeti
transferir informació, elaborar propostes de línies de treball i resoldre dubtes de manera
continuada.



Acords 
 
 

1. Tramesa, per part de l’Ajuntament de Girona, a les entitats assistents de la documentació 
següent: programa Girona Actua, oferta de formació professional i continuada, 
documentació disponible sobre contractació responsable i programa Aixequem 
Persianes. 
 

2. Preparar i dur a terme una reunió, a nivell tècnic, a partir de la posada en comú de la 
informació de tots els agents, per a establir els termes i línies de treball principals, així 
com determinar els sectors econòmics prioritaris del territori. 
 

3. Exposar, a la propera reunió de la taula, les propostes derivades del treball tècnic i les 
polítiques actives d’ocupació que porta a terme l’Ajuntament de Girona. 
 

4. Establir una reunió de treball mensual. 


