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Acta de reunió Comissió Tècnica 
Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 

  
 

Data: 9 de novembre de 2021 Hora inici: 12:00h Hora finalització: 14:05h 

  

             Assistents 
 

 Belén López – Secretària General de CCOO Comarques Gironines. 
 Mireia Santamaría – Gerent de FOEG. 
 Joan Barfull – Secretari territorial PIMEC Girona. 
 M. Àngels Benítez – Tècnica de polítiques d’ocupació i formació de PIMEC. 
 Josep Quer – Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, Ajuntament de Girona. 
 Eva Fortià – Cap del Servei Municipal d’Ocupació, Ajuntament de Girona. 
 Laura Salvatella – Coordinadora de programes d’ocupació del Servei Municipal 

d’Ocupació, Ajuntament de Girona, i responsable tècnica de la comissió. 
 Jordi Albertí – Tècnic de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-19, 

Ajuntament de Girona. 
 Josep Batchelli – Tècnic de gestió de l’Àrea de Promoció Econòmica, Ajuntament de 

Girona. 
 Teresa Vargas – Tècnica de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-

19, Ajuntament de Girona, i Secretària de la Comissió Tècnica. 
 Isabel Cotcha - Tècnica del programa EDIFICAT, Ajuntament de Girona. 

 
             S’excusen:  
 

 Enric Gonzàlez – Cap del Servei d’Empresa a Girona. 
 Maria Carme Vidal –  Cap del Servei Territorial d'Ocupació a Girona (SOC). 

 

Temes tractats 
 
1- Aprovació de l’acta de la darrera reunió. 
 
S’aprova per unanimitat el contingut de l’acta de la darrera reunió, exposat pel Sr. Josep Quer, i 
a continuació es cedeix el torn de paraula a la Sra. Isabel Cotcha. 

 
2- Presentació del projecte EDIFICAT per part de la Sra. Isabel Cotcha,  tècnica de gestió 

del projecte de l’Ajuntament de Girona. 
 

La Sra. Isabel Cotcha porta a terme una presentació sota el títol “Promoció de la rehabilitació 
sostenible i eficiència energètica mitjançant la sensibilització de la població i la formació i 
promoció de les empreses del sector dins de l’espai transfronterer França/Espanya”, a partir de 
la qual explica els objectius d’aquest projecte, així com les principals línies de treball que està 
duent a terme l’Àrea de Promoció Econòmica. 
 
Durant la presentació s’explica que els edificis són els responsables d'una part molt important de 
les emissions de CO₂ de la ciutat. Aquest gas d'efecte hivernacle és el principal causant del canvi 
climàtic, a més de tenir efectes nocius sobre la salut de la població. 
  
L'Ajuntament de Girona juntament amb 3 socis més, participa en el projecte 
EDIFICAT, cofinançat pels fons europeus FEDER gràcies al programa POCTEFA. L'objectiu del 
projecte és la promoció de la rehabilitació energètica dels edificis, per reduir, així, el consum 
d'energia a la ciutat. 
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Les principals línies de treball són 4 i hi intervenen, per una banda, les administracions públiques 
(Ajuntament de Girona i Perpignan Metropole Méditerranée) i, per l’altra, les entitats (Clúster 
Energia Eficient Catalunya i Pôle de Compétitivité DERBI). 
 

 
Administració 

pública 

 
1. Implementació de l’oferta formativa i sensibilització del sector. 
2. Promoure la demanda, fent difusió entre la població. 

 

 
Entitats 

 
3. Intercanvi transfronterer. 
4. Impuls a la comercialització i a la internacionalització. 

 

 
 
Finalment, es mostra el procés de rehabilitació d’un immoble, a través d’un cas concret. El procés 
consisteix en estudiar l’estructura i característiques de l’immoble, per tal de detectar deficiències 
energètiques i realitzar propostes de millora per millorar les seves prestacions, entre les quals es 
poden destacar: 
 

 Millores relatives a la renovació de tancaments (portes i finestres). 

 Millores en l’envolupant (separació entre l’interior i l’entorn exterior d’un edifici). 

 Millores de protecció solar. 

 Millores de climatització més eficient. 

 Propostes d’energia solar. 

 Propostes de contractació d’energia verda. 
 
Cal destacar que aquest assessorament no substitueix la tasca dels professionals que haurien 
de desenvolupar l’obra, en cas que l’interessat consideres oportú realitzar-la. En aquest cas, 
l’equip del projecte EDIFICAT ofereix la possibilitat d’acompanyar a l’interessat per assessorar-
lo en les diferents fases de la realització de l’obra, per exemple: recomanant empreses que les 
puguin realitzar o bé valorant els diferents pressupostos que se sol·licitin per realitzar les millores 
detectades en el procés de rehabilitació. 
 
El Sr. Joan Barfull dóna l’enhorabona per la presentació i el treball realitzat pels responsables del 
projecte i consulta si aquest només està adreçat a particulars, o bé si també les empreses se’n 
poden beneficiar. El projecte EDIFICAT assessora al públic en general sense fer distinció entre 
particulars o empresaris i/o propietaris o llogaters d’un habitatge o local de la ciutat de Girona. 
 
Finalment, la Sra. Belén López manifesta que seria positiu poder implementar, d’alguna manera, 
aquest projecte a un àmbit territorial més ampli. També s’esmenta que l’Ajuntament d’Olot està 
portant a terme un projecte similar. 
  
3- Presentació del “Pla de mesures de reactivació socioeconòmica post Covid-19 per a 

la seva implementació a la ciutat de Girona”.  
 
El Sr. Josep Quer inicia l’explicació sobre el marc normatiu del Pla de Reactivació i, a continuació, 
la Sra. Teresa Vargas procedeix amb l’explicació del procediment de redacció i del contingut del 
Pla. 
 
Els plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 són els instruments de planificació que han 
de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries 
i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives 
i de contenció derivades de la situació de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de 
les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.  
 
D’aquest instrument de planificació estratègica sorgeix el “Pla de mesures de reactivació 
socioeconòmica post Covid-19 per a la seva implementació a la ciutat de Girona”, un pla 
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de xoc per tal d’actuar amb immediatesa i pal·liar a curt termini les incidències negatives 
provocades per la COVID-19. 
 
Objectiu general:  
 
Optimització del teixit econòmic de la ciutat de Girona:  implementar Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), promoguts per les Nacions Unides, que afavoreixin el 
desenvolupament socioeconòmic del territori; i afrontar els reptes que promou la Generalitat de 
Catalunya per combatre els efectes derivats de la pandèmia (l’economia per a la vida, la transició 
ecològica, la transformació digital, la societat del coneixement i les actuacions transversals). 
 
Objectius específics: 
 

 Recuperació i reactivació de l’economia local. 

 Protecció del treball i el foment de l’ocupació. 

 Millora de l’ocupació i reducció de les desigualtats. 

 Impuls de l’activitat empresarial sostenible generadora d’ocupació. 
 
Línies estratègiques i accions: 
 
L’Àrea de Promoció Econòmica ha analitzat la situació del teixit socioeconòmic de la ciutat, per 
tal de conèixer l’estat i els canvis produïts en els diferents sectors amb la irrupció de la pandèmia 
COVID-19. 
 
Amb les principals problemàtiques identificades i definides, i amb la voluntat d’assolir els objectius 
fixats, l’Ajuntament de Girona ha dissenyat un total de 29 accions amb perspectiva d’execució 
immediata, per tal d’impulsar la reactivació socioeconòmica i l’ocupació de la ciutat. Tant les línies 
estratègiques del Pla, com aquestes accions, s’han classificat segons els següents sectors 
d’activitat: 
 

 Ocupació 

 Empresa 

 Comerç 

 Turisme, restauració i sector de l’allotjament 

 Indústria 

 Construcció 

 Barris: transformació urbana sostenible 

 Indústries culturals i creatives 
 

El contingut íntegre del Pla es publicarà a la pàgina web de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Girona. 
 
La Sra. Belén López esmenta que no s’ha disposat de temps suficient per poder llegir el Pla i 
poder-lo valorar com es mereix, de manera que es proposa comentar-lo de nou en el transcurs 
de les properes reunions. 
 
El Sr. Josep Quer comenta l’estat de la futura licitació del Pla Estratègic de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, condicionat a l’atorgament d’una subvenció, i sobre la possibilitat que les entitats 
plantegin aspectes que considerin convenient que es defineixin en aquest futur Pla Estratègic.  
 
Es calcula que en el termini de quatre mesos ja es podria tenir finalitzat el procediment de 
contractació i iniciar les actuacions amb la consultoria que treballaria en la redacció del nou Pla 
Estratègic de Promoció Econòmica 2022-2026. Durant aquest període de temps, la comissió 
tècnic a de la taula hauria de valorar quines accions del Pla de Reactivació han de tenir continuïtat 
en el marc del nou pla estratègic. 
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4-  Presentació de la proposta formativa TIC 
 
La Sra. Laura Salvatella fa la presentació de la proposta elaborada pel Servei Municipal 
d’Ocupació referent a la formació en l’àmbit TIC, que té com a objectiu elaborar un marc 
conceptual de treball per a la proposta de col·laboració formativa amb la Cambra de Comerç de 
Girona. 
 
Es parteix de la consideració que la digitalització afecta a tota la societat, tant pel que fa a l’entorn 
educatiu i laboral, com també per a la vida diària. De manera que el repte consisteix en analitzar 
l’impacte que la revolució tecnològica comporta en els diferents àmbits de la vida de les persones, 
detectar les necessitats formatives, així com els diferents col·lectius destinataris. 
 
S’exposen les tendències actuals del mercat de treball i la repercussió que tenen pel que fa a 
canvis en les ocupacions i en els nous perfils professionals que es requeriran. Es faciliten dades 
pel que fa a la digitalització de la societat catalana i sobre el creixement del sector professional 
de les TIC i dels llocs de treball emergents del sector, no exempt, malgrat tot, d’una evident bretxa 
de gènere. 
 
D’altra banda, s’analitza l’oferta formativa digital i, mentre es disposa de diferents recursos de 
formació per a la iniciació i l’actualització, s’observa una oferta limitada de formació 
especialitzada, així com un dèficit de perfils qualificats que permetin donar resposta a les 
necessitats del sector. 
 
Finalment, es destaquen diferents experiències que s’estan duent a terme amb l’objectiu de 
reorientar professionals cap al sector TIC, així com per fomentar les vocacions industrials a 
l’etapa d’educació obligatòria. 
 
A mode de conclusió, s’apunten les següents línies d’actuació: 
 

 Col·laboració pública-privada: diagnòstic permanent per donar resposta a la demanda 
intensiva i canviant de professionals que exigeix el desenvolupament tecnològic: 
AENTEG. 

 Potenciar les iniciatives STEM des de l'educació primària: Stem4all / Fundació Nord. 

 Oferir informació actualitzada sobre el mercat de treball a les persones en recerca de 
feina o que estan decidint els seus itineraris formatius. 

 Dissenyar i articular accions de capacitació que aportin a les persones els coneixements 
tècnics necessaris o que els permetin reorientar-se laboralment cap al sector TIC: 
+Talent Cat. 

 Increment de l'oferta de places formatives per pal·liar la falta de persones qualificades 
per inserir-se en el sector. Dissenyar estratègies de prospecció i intermediació laboral 
dirigides alt eixit empresarial del sector, per donar resposta a les seves necessitats. 

 Oferta formativa dirigida a treballadors/es en actiu i promoció de plans formatius agregats 
(resposta conjunta a les necessitats de les pimes i micropimes). 

 
La Sra. Mireia Santamaria esmenta que la FOEG fa sessions TIC a escoles i instituts i el Patronat 
de la Politècnica també. No només a Girona ciutat, sinó que ho fan a tot el territori de les 
comarques gironines.  
 
La Sra. Belén López no comparteix un punt de la diagnosi exposada, comenta que la precarietat 
laboral i l’externalització no tenen perquè ser obligatòriament un esdevenir irrefutable del futur 
del mercat de treball. Cal tenir en compte que la irrupció del teletreball, com a una alternativa en 
l’organització del treball, ha generat inqüestionables beneficis, però es necessiten polítiques 
públiques de contenció per tal d’evitar la precarització de les seves condicions de treball. 
 
El Sr. Josep Quer conclou que amb aquesta presentació disposem d’un document de suport per 
crear sinergies amb les parts interessades. Aquest document es farà arribar als membres de la 
comissió tècnica, a fi d’obtenir un retorn sobre la informació presentada. 
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5- Estat dels compromisos de la Comissió Tècnica 
 
Es revisa l’estat dels acords presos a la darrera reunió de la Comissió Tècnica del dia 8 de 
setembre de 2021: 
 
1. Redacció del document de proposta de petició d’espais al CIFO de Salt (SMO).   
 
La Sra. Eva Fortià informa que la Sra. Carme Vidal es va oferir a demanar l’estat de disponibilitat 
dels espais i, que una vegada fet, s’ha comunicat via correu electrònic que actualment no és 
possible cedir cap espai formatiu, atès que l’ocupació destinada a activitat formatives es molt 
elevada i no permet obrir noves línies. Finalment, es descarta la redacció formal de la proposta 
de petició, atesa la comunicació que els espais ja estan ocupats per accions formatives. 
 
2.   Redacció proposta per a l’anàlisi de necessitats formatives per part de la Diputació de Girona 
(FOEG i CCOO). Termini: 10 dies.  
 
La Sr. Belén López assegura que aquesta setmana faran arribar el document a l’Ajuntament de 
Girona, per tal que es pugui consensuar. 
 
3.  Reunions amb Asetrans per formació permís de conduir C (SMO): continuar informant de les 
novetats.  
 
La Sra. Eva Fortià explica les reunions dutes a terme amb el gerent de l’entitat durant el mes de 
setembre, la predisposició d’ambdues entitats és bona i a data 1 d’octubre s’envia un document, 
via correu electrònic, per iniciar formalment el procés de col·laboració.  
 
4. Col·laboració amb la Cambra de Comerç en formació digital: es redactarà un document amb 
l’objectiu de crear un marc conceptual de treball, detectar i detallar necessitats de formació i 
col·lectius destinataris (Ajuntament de Girona).  
 
El document s’ha presentat en el transcurs de la reunió d’avui. El Sr. Josep Quer comenta la 
complexitat de posar-se en el marc de la formació professional i la Sra. Eva Fortià afegeix que el 
procés que el SOC té establert per poder acreditar espais és un procés feixuc i que requereix 
temps. Seguim a disposició del sector per tirar endavant aquest tema i elaborar una proposta 
formativa concreta. 
 
5. Difusió entre les empreses dels fons disponibles per a la bonificació de la formació: Redacció 
contingut (FOEG) i disseny material (SMO).  
 
En els propers dies FOEG enviarà el contingut d’aquest document, per tal de que l’SMO pugui 
fer el disseny.  
 
La Sra. Àngels Benítez comenta que les petites empreses són coneixedores de l’existència 
d’aquests fons, però que la complexitat de la seva gestió fa que només hi accedeixin les grans 
empreses, que disposen del suport administratiu necessari. 
 
El Sr. Josep Quer afegeix que caldria estudiar la possibilitat de que les entitats poguessin oferir  
un recurs de suport administratiu adreçat a les PIMES, per tal de facilitar aquests tràmits. 
 
6. Accions en relació a la digitalització i les STEM per part de l’Àrea de Promoció Econòmica 
(Ajuntament de Girona): explicació en una futura reunió de la CT. S’acorda presentar aquest punt 
a la propera reunió. 
 
7. Taller relacionat amb les vocacions industrials per incorporar al catàleg de recursos educatius 
de La Caseta (SMO): a finals de setembre s’enviarà proposta. 
 
Aquest tema s’ha exposat durant la presentació TIC i s’ha compartit l’enllaç web: 
https://web.girona.cat/caseta/recursoseducatius 

https://web.girona.cat/caseta/recursoseducatius
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8. Projecte EDIFICAT (Ajuntament de Girona): explicació a la propera reunió de la comissió 
tècnica. La presentació s’ha realitzat en el transcurs d’aquesta reunió. 
 
6- Precs i preguntes 
 
La CT de la Taula apunta que convindria preparar la reunió del Plenari i celebrar-la abans 
d’acabar l’any, per tal de poder elevar la informació treballada i les propostes de la Comissió 
Tècnica, per a validació per part seva. Per últim, es proposa que l’Ajuntament redacti el document 
per presentar al Plenari. 
 
 

Acords 
 

 
1- Redacció proposta per a l’anàlisi de necessitats formatives per part de la Diputació de 

Girona (FOEG i CCOO).  
 

2- Reunions amb Asetrans per formació permís de conduir C (SMO): Informar de l’estat de 
les gestions. 
 

3- Difusió entre les empreses dels fons disponibles per a la bonificació de la formació: 
Redacció contingut (FOEG) i disseny material (SMO). 
 

4- Accions en relació a la digitalització i les STEM per part de l’Àrea de Promoció Econòmica 
(Ajuntament de Girona): explicació en una futura reunió de la comissió. 
 

5- Realitzar un retorn del Pla de mesures de reactivació socioeconòmica post COVID-19 
per a la seva implementació a la ciutat de Girona i comentar quines accions han de tenir 
continuïtat en el temps, per elevar-les posteriorment al Plenari. (Totes les entitats 
integrants CT). 
 

6- Recull de la informació i les propostes treballades per part de la comissió tècnica. 
(Ajuntament de Girona). 

 
7- Propera reunió: s’avaluarà la possibilitat de fer una reunió de la comissió tècnica, prèvia 

al plenari de la Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona. 
  

 
 
 
 


