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

  
 

Data: 15 de novembre de 2022  Hora inici: 10:00h Hora finalització: 12:00h 
  

Assistents 
 
CCOO Comarques Gironines Belén López Secretària general 

UGT Comarques Gironines Maxi Rica 
 Secretari general 

PIMEC M. Àngels Benítez 
 Tècnica de polítiques d'ocupació i formació 

Generalitat de Catalunya Carme Vidal Cap del Servei Territorial d'Ocupació a Girona 

 Enric Gonzàlez Cap del Servei d'Empresa a Girona 

Ajuntament de Girona 
Àrea de Promoció Econòmica 

Josep Quer Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica 
Eva Fortià Cap del Servei Municipal d'Ocupació 

Laura Salvatella 
Coordinadora de programes d'ocupació del 
Servei Municipal d’Ocupació i responsable 
tècnica de la  comissió 

Susanna Bazán Tècnica AODL de l’Observatori del mercat de 
treball, el comerç i el turisme  

Irma Bertran Tècnica de gestió 
Jon Casado  Tècnic Treball als Barris 

Kastury Dey Tècnica AODL d’impuls i implementació de la 
planificació estratègica 

Anna Planells Tècnica de gestió del Servei Municipal 
d’Ocupació 

Fundació Girona Regió  
del Coneixement (UdG) Xavier Xirgu Director tècnic 

 
Connexió virtual 
 
S’excusen 
 
FOEG Mireia Santamaría Gerent 

PIMEC Joan Barfull Secretari territorial 

Ajuntament de Girona Maria Torrent Tècnica del projecte Treball als Barris, SMO 
 

 
 
Temes tractats 
 
Abans de començar el Sr. Josep Quer presenta el Sr. Xavier Xirgu, Director Tècnic de la Fundació 
Girona Regió del Coneixement, entitat que té com a finalitat, entre altres, la promoció de les 
relacions entre la Universitat i les institucions públiques i privades i la concertació de 
compromisos de col·laboració. S’emet consideració que pot donar suport a la Taula per la 
Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona en l’àmbit acadèmic per l’elaboració del Pla 
Estratègic de Promoció Econòmica de Girona. 
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1- Aprovació de l’acta de la darrera reunió. 
 
S’aprova per unanimitat el contingut de l’acta de la darrera reunió.  

 
2- Presentació per part d’UTRANS de l’informe de la fase 1 del Pla Estratègic de Promoció 

Econòmica de Girona 2022-2026. Contrast i validació de les tasques dutes a terme. 
 
El Sr. Francesc Quintana d’UTRANS explica l’informe de la fase 1 d’elaboració del Pla Estratègic 
de Promoció Econòmica de Girona, i concreta que, de fet, en aquests moments ens trobem entre 
la fase 1 (aterratge) i la fase 2 (diagnosi). 
 
Detalla les entrevistes que s’han dut a terme amb empresaris/àries, i apunta la possibilitat 
d’incorporar altres entitats per a entrevistar. 
 
La Sra. Belén López demana que s’incorporin a les entrevistes altres agents socials, no només 
empresaris i empresàries. El Sr. Maxi Rica està d’acord amb aquesta proposta, per poder tenir 
una visió estratègica del territori des de diferents àmbits, no només des del punt de vista 
empresarial.  
 
En aquest sentit, es comenta que, a banda del sector empresarial, s’han contemplat altres àmbits. 
Es farà arribar als membres de la comissió una relació de les entrevistes proposades i realitzades 
fins ara, estructurada per àmbits. També s’acorda incorporar els Sindicats CCOO i UGT a les 
entrevistes, així com considerar les entrevistes que suggereixin les entitats que integren la 
comissió tècnica.  
 
L’estat de situació pel que fa a les entrevistes realitzades és el següent: 
 

 Empreses: 64% de les entrevistes realitzades. 
 Representants polítics municipals: 71% (pendent: ERC i Ciutadans). 

 
Pel que fa a l’àmbit empresarial, dels 12 sectors proposats, de moment s’ha pogut fer l’explotació 
de les entrevistes de 9: 
 

• Comerç 
• Turisme 
• Economia verda i circular 
• Esport i benestar 
• Mobilitat i logística 
• TIC 
• Indústries culturals i creatives 
• Educació, cohesió social i igualtat de gènere 
• Hàbitat i serveis urbans / Construcció 

 
Resta pendent l’explotació de les entrevistes dels sectors següents: 
 

• Alimentació 
• Indústria manufacturera i 4.0 
• Ciències de la vida i la salut 

 
Finalment, es comenten els resultats de les entrevistes dels sectors del turisme i l’esport, a títol 
d’exemple. 
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Pel que fa a l’enquesta adreçada el dia 7 de novembre als ajuntaments de l’àrea urbana de 
Girona, detallen que s’ha rebut el 41% de respostes, de l’anàlisi de les quals es desprèn que la 
mobilitat és una qüestió cabdal per aconseguir una àrea urbana cohesionada i amb projecció. 
 
En aquest sentit, el Sr. Josep Quer comenta que cal tenir en compte que des de l’Ajuntament de 
Girona s’està treballant en la licitació del pla de mobilitat interurbana. 
S’adjuntarà la presentació de la consultora UTRANS, sobre els resultats de la fase 1, amb la 
tramesa de l’acta de la reunió. 
 
A continuació s’obre un torn d’intervencions. 
 
La Sra. Carme Vidal comenta que s’ha entrevistat fonamentalment a grans empreses, però no 
s’ha tingut en compte la visió de les petites i mitjanes empreses, que molt probablement poden 
aportar una altra visió pel que fa a economia, estratègia i relacions; i que, d’altra banda, són les 
que composen majoritàriament el teixit econòmic gironí. També concreta que la manca de 
cobertura d’ofertes de treball, en alguns casos, és deguda a les condicions que s’ofereixen, més 
que a la manca de qualificació de les persones treballadores. Afegeix que és obvi que el turisme 
a Girona és important, però es fa necessari definir el model de ciutat que volem. Com a exemple, 
comenta que si es decideix tancar Girona al trànsit rodat, es podrien expandir molt els negocis 
del Barri Vell cap a l’Eixample.  
 
El Sr. Maxi Rica considera que cal dissenyar polítiques compartides entre municipis, afrontar la 
dificultat de la mobilitat i potenciar la col·laboració pública-privada per poder diversificar 
l’economia. Girona té limitacions per créixer a nivell industrial per manca de sòl, i àrea urbana de 
Girona li dóna opcions a créixer. Pel que fa a les dificultats d’algunes empreses per trobar 
personal qualificat, explica que hi ha condicions laborals que no tenen res a veure amb el que 
marca la normativa. També considera que caldria incorporar la visió de la petita i mitjana 
empresa, respecte a indústries més potents.  
 
Finalment, demana poder disposar de la informació abans de les reunions, per poder analitzar-
la i fer aportacions de més qualitat. La Sra. Anna Mora (UTRANS) es compromet a que sigui així 
a partir d’ara. 
 
Pren la paraula el Sr. Enric González, que comenta que està d’acord amb tot el que han 
mencionat la Sra. Carme Vidal i el Sr. Maxi Rica, i afegeix que el document identifica un risc, que 
coneixem, pel món turístic i comercial, però a la vegada es fan propostes emmarcades en 
aquests mateixos sectors. Com a exemple, argumenta que quan es parla d’esport, s’aposta pel 
turisme esportiu i es parla poc de la indústria que genera altres llocs de treball més qualificats i 
millor remunerats. També remarca la importància de definir les oportunitats de Girona, que, tot i 
que té mancança de sòl industrial, es fa necessari contemplar l’àrea urbana i analitzar quines 
qualificacions fan falta, quines són les demandes reals de les empreses i quines accions caldria 
dur a terme. 
 
També afegeix que cal aprofundir en els APEU i en els teixits comercials urbans (les grans 
superfícies i el petit comerç), i considera necessària la intervenció pública. La realitat de l’àrea 
urbana de Girona requereix un planejament que aprofundeixi en el transport i la mobilitat, una 
figura d’ordenament metropolità per ser més ambiciosos. Per acabar, afegeix que creu que és 
molt positiu tenir totes les aportacions per obtenir un document final que contempli totes les 
visions.  
 
La Sra. Belen López afegeix que està d’acord amb totes les aportacions i pensa que cal abastar 
la pluralitat del teixit econòmic i de la ciutadania, per exemple, les associacions de veïns i els 
treballadors i treballadores dels diferents sectors econòmics. També parla de la Taula de 
Formació Professional, en el marc de la qual s’ha dut a terme un estudi sobre les necessitats de 
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les empreses i dels treballadors i treballadores. Considera molt interessant sumar les sinèrgies 
en l’elaboració del Pla Estratègic, de manera que enviarà el document amb una primera diagnosi. 
  
El Sr. Xavier Xirgu considera que caldrà una visió de futur de ciutat, hem de ser capaços de saber 
quina ciutat volem tenint en compte les grans tendències, com són el problema de la crisi 
energètica, de clima, de sostenibilitat, i també haurem d’abordar aquests àmbits de treball. 
Explica el cas d’Hipra que, ubicada al Parc Científic i Tecnològic, que en breu es traslladarà a 
Aiguaviva, fet que afectarà a l’àrea urbana de Girona i tot el territori. També comenta que per a 
la Universitat el més important és desenvolupar talent, de manera que caldria donar-li força al 
Pla en aquest sentit. 
 
UTRANS finalitza la seva presentació recordant els passos següents en l’elaboració del Pla i 
abandonen la Taula perquè aquesta pugui continuar amb els temes previstos a l’ordre del dia. 
 

Passos següents del Pla Estratègic 
 

 Acabar les entrevistes pendents. 
 Seguir avançant en l’elaboració de la diagnosi territorial. 
 Contrast i validació amb la Comissió Tècnica de la Taula de Reactivació Socioeconòmica 

de Girona dels treballs desenvolupats a la fase 2. Propera sessió de treball – Gener 
2023. 

 
3- Proposta de projecte general de la Casa de la Tecnologia de Girona / Xalet Soler i 

debat. 
 
El Sr. Josep Quer comenta que ja s’ha resolt favorablement el projecte Next Generation en el 
qual s’emmarca la remodelació del Xalet Soler. 
 
La Sra. Laura Salvatella explica el primer esborrany de projecte de la Casa de la Tecnologia de 
Girona, pel que fa a l’ús que es pot donar a la primera planta d’aquest equipament. S’acorda que 
es remetrà la presentació als membres de la comissió, a fi que puguin fer les seves aportacions, 
atès que és un projecte en construcció.  
 
Pel que fa al Xalet Soler, que acollirà la Casa de la Tecnologia de Girona, es tracta d’un 
immoble de propietat de l’Ajuntament de Girona, ubicat al carrer Barcelona, 155-157. És una 
construcció dels anys 1940-41, obra de Ricard Giralt, que compta amb una parcel·la de 2.774,80 
m2 i un total de 853,34 m2 de superfície construïda. 
 
El projecte de remodelació preveu la següent distribució dels espais: 
 

• Planta semisoterrada: sales d’ús compartit entre entitats, i sala tècnica i de màquines. 
• Planta baixa: seu gironina del Museu de les Matemàtiques. 
• Planta primera: Laboratori d’Innovació Social Digital – espai de cocreació (proposta). 
• Zona d’estada i jardí: zona de pas i de descans veïnal. 
• Planta sotacoberta: ús privat per part de les entitats. 

 
Aquest projecte neix en un context de canvis socials, econòmics i ambientals, que afecten al 
benestar del conjunt de la ciutadania; de manera que el repte pel segle XXI és la promoció d’un 
model de desenvolupament més sostenible i resilient, tenint en compte els ODS (Agenda 2030). 
 
Els antecedents es concretarien en: 
  

• Pacte Verd Europeu (Comissió Europea, 2020). 
• Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Govern Espanyol, 2021). 
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• Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya –
RIS3CAT- i Estratègia SmartCAT (Generalitat de Catalunya). 

 
En aquest sentit, la proposta que es presenta per a l’ús de la primera planta d’aquest nou 
equipament podria partir del model del programa CatLabs, que es fonamenta en:  
 

• La promoció de mecanismes i pràctiques d’innovació social digital. 
• El model de la quàdruple hèlix: agents R+D+I, empreses, administracions públiques i 

usuaris/àries de la innovació. 
• La canalització de sinèrgies que afavoreixin la consolidació d’estructures d’innovació de 

caràcter col·laboratiu. 
 
Els eixos clau que es proposen com a punt de partida serien: 
 

• Innovació social. 
• Emprenedoria social. 
• Innovació social digital. 
• Singularitat del territori. 

 
A continuació, es detallen els recursos que es poden utilitzar com a marc de referència: 
 

• Guia per impulsar agendes compartides en el marc de la RIS3CAT 2030 (Generalitat de 
Catalunya, 2022). 

• Oslo Manual: Guia per a la recollida i interpretació de dades sobre innovació (Madrid, 
2007). 

• Mapa conceptual sobre projectes i laboratoris ISD: elaborat a partir de l’anàlisi de 
diferents experiències impulsades a nivell de Catalunya, l’Estat Espanyol i també a 
l’àmbit europeu.  

 
Com a eixos centrals, es podria partir de: 
 

• Benestar i qualitat de vida. 
• Competitivitat del teixit productiu. 
• Protecció i creixement sostenible. 

 
Finalment, es proposen els següents objectius: 
 

• Proporcionar un espai i recursos per crear i implementar mecanismes de transformació 
digital a les empreses del territori. 

• Promoure i impulsar la innovació del teixit empresarial de Girona, amb la finalitat de 
crear, de manera col·laborativa, l’estratègia de l’economia circular gironina 

• Oferir espais de cocreació, basats en el treball col·laboratiu, que permetin plantejar 
nous projectes i donar resposta a les necessitats detectades en cada àmbit de treball. 

• Proporcionar espais i recursos per promoure pràctiques d’upskilling i reskilling a 
persones treballadores i, alhora, facilitar a les empreses eines per transformar el talent 
dels seus recursos humans. 

• Dur a terme accions per promocionar el talent femení i afavorir l’accés de les dones 
a llocs de treball masculinitzats, per exemple en l’àmbit de les STEM. 

 
El Sr. Xavier Xirgu demana la paraula per comentar la presentació. Explica que tenim 5 regions 
del coneixement a Catalunya, 2 a Barcelona, 1 a Girona, 1 a Tarragona i 1 a Lleida. La Generalitat 
de Catalunya parla de Laboratoris d’Innovació Social Transformativa, de coneixement 
emprenedor de noves tendències, i afegeix que la Universitat de Girona també treballa en 
aquesta línia. Afegeix que la Casa de la Tecnologia i el Laboratori d’Innovació Social de Girona 
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poden servir per treballar reptes en aquest espai de cocreació, per implementar les solucions al 
territori amb impacte real positiu, per tant, amb projectes transformatius pel territori. 
 
Per últim, afegeix que des de la Generalitat es comenta que no hi haurà subvenció del PECT, 
però sí que es finançaran Laboratoris d’Innovació Social de transformació del territori. Creu que 
des de la Fundació que representa es podria col·laborar molt amb la Casa de la Tecnologia, ja 
que encaixa plenament amb la seva metodologia de treball. 
La Sra. Irma Bertran afegeix que en aquests moments ja s’està parlant del model de la quíntuple 
hèlix, que incorpora el territori. Manifesta que cal abordar de manera conjunta, entre tots els 
agents implicats, els reptes que es derivaran de les necessitats detectades i buscar les solucions 
de manera col·laborativa. En definitiva, es tracta de repensar el model de funcionament dels 
projectes. 
 

4- Presentació de les accions de foment de les vocacions STEM 2022-2023. 
 
La Sra. Anna Planells explica les accions de foment de les vocacions STEM que s’han dut a 
terme des del Servei Municipal d’Ocupació, durant l’any 2022, així com la previsió per al 2023. 
 
S’enviarà el document de la presentació a tots els assistents a la reunió, els trets més rellevants 
de la qual són els següents: 
 
STEM amb els centres educatius 
 
Educació primària 
 

• Iniciar contacte amb la Fira dels petits grans científics i científiques de Girona. 
Proposta: oferir 1-2 tallers per treballar la visió de gènere de les STEM. 

• Programar activitats en el marc de la Setmana de la dona i la nena a la ciència per a 
centres educatius, relacionades amb l’exposició Científiques catalanes. 

• Incloure una línia estratègica de foment de la diversitat en l’àmbit de les STEM (Casa 
de la Tecnologia). 

 
Educació secundària 
 

• Iniciar contacte amb el Patronat del Talent de la UdG. 
• Incloure 2 activitats noves dins de l’oferta de Recursos educatius – Connecta’t al mercat 

laboral: Connexió Indústria / Connexió Instituts. 
• Formar part de l’organització ExpoJove (a través del Consell de la Formació 

Professional i Ocupacional: replantejament de la fira. 
 
SMO centre formatiu 
 

• Mantenir i implementar les accions de capacitació digital del projecte INTRO. 
• Mantenir i ampliar la FPO d’alt nivell, a través del programa +Talent, en l’àmbit digital i 

de l’economia verda, i incorporar a la programació una acció de sensibilització de gènere 
a través de l’entitat Femme Inline. 

• Programar, com a mínim, 1 acció trimestral per fomentar les vocacions digitals i 
industrials, en el marc de la programació SMObilitza’t. 

• Optimitzar la col·laboració amb Barcelona Digital Talent en l’organització d’activitats de 
reorientació cap al sector digital. 
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STEM amb l’emprenedoria i les empreses 
 

• Impulsar accions formatives per a la capacitació digital de les persones emprenedores 
i treballadores en actiu. 

• Potenciar la col·laboració público-privada: sessions de networking en el sector STEM. 
 

STEM amb la ciutadania 
 

• Crear un banc de dones expertes a nivell territorial. 
• Organitzar la 4a edició de la Setmana de la dona i la nena a la ciència 2023, prenent 

com a eix vertebrador l’Exposició Científiques catalanes 2.0 (2020) de l’Associació 
Catalana de Comunicació Científica. 

 
La Sra. Eva Fortià afegeix que algunes actuacions, com ara la incorporació del taller Connexió 
Indústria al catàleg de recursos dirigits als instituts de secundària, va sorgir de la pròpia comissió 
tècnica. 
 
En finalitzar la presentació s’obre un torn de paraules.  
 
La Sra. Belén López demana que s’adreci al Departament d’Educació el catàleg de recursos 
educatius, a fi que ho facin arribar a tots els centres educatius. En aquest sentit, la Sra. Eva Fortià 
explica que ja s’envia a tots els centres formatius, però considera convenient fer-ho arribar també 
al Departament d’Educació. La Sra. Carme Vida destaca també el paper fonamental que juguen 
els centres educatius i els docents, pel que fa a l’orientació de l’alumnat, i és important oferir-los 
suport. Destaca també la importància del contacte amb les famílies, en el sentit de donar a 
conèixer les alternatives formatives que existeixen pels/per les joves. 
 
El Sr. Enric González comenta com els estereotips masclistes han generat una realitat basada 
en la creença que les nenes no tenen capacitat tècnica. El talent va lligat a la persona, i no al 
gènere. 
 
La Sra. Carme Vidal afegeix que es podria tenir en compte, com a referent, la fira dels oficis que 
es porta a terme a Lió, en la qual hi participa molt activament el sector industrial. La Fira d’oficis 
de Figueres també té aquest caire. La Sra. Anna Planells comenta que, en aquest sentit, s’està 
estudiant introduir canvis a la Fira ExpoJove de Girona 
 
Abans de finalitzar, el Sr. Josep Quer comenta que hi havia un darrer punt a comentar, que no 
figurava a l’ordre del dia, sobre la nova web de la Taula per Reactivació Econòmica i Ocupacional 
de Girona. S’acorda que s’enviarà per correu electrònic una presentació de la proposta de web, 
a fi que tothom pugui fer les seves aportacions. 
 
No han quedat dubtes sobre els temes parlats i s’arriba als següents acords: 
 

Acords 
 

1- Es farà arribar als membres de la Comissió Tècnica els següents documents: 
 

 Presentació Fase 1 Pla Estratègic. Informe UTRANS, amb el recull de les 
entrevistes realitzades i pendents de realitzar a empreses i agents del territori. 

 Presentació: Document de treball “Preprojecte de la Casa de la Tecnologia”. 
 Document de treball “Preprojecte de la Casa de la Tecnologia”. 
 Presentació de les Accions de foment de les vocacions STEM 2022-2023. 

 
També es facilitarà l’accés a  la proposta de web de la Taula per la Reactivació 
Econòmica i Ocupacional de Girona. 
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2- La Sra. Belén López farà arribar als membres de la Comissió la 1a diagnosi sobre les 
necessitats formatives del territori, duta a terme en el marc de la Taula de Formació 
Professional, a fi d’incorporar-la a l’elaboració del Pla Estratègic. 
 

3- Treballar per establir un marc de col·laboració, entre les entitats que integren la Taula, 
pel que fa a l’àmbit de les STEM, com a línia d’acció consensuada. 
 

4- Emplaçar la propera reunió de la Comissió Tècnica al mes de gener de 2023, per la 
validació dels treballs de la Fase 2 d’elaboració del Pla Estratègic de Promoció 
Econòmica de Girona 2022-2026.  


