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

  
 

Data: 16 de febrer de 2022  Hora inici: 12:00h Hora finalització: 14:05h 
  

             Assistents 
 

 Pau Gàlvez, - 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. 
 Anna Planells, tècnica de gestió del SMO  
 Enric Gonzàlez – Cap del Servei d’Empresa a Girona. 
 Maria Carme Vidal –  Cap del Servei Territorial d'Ocupació a Girona (SOC). 
 Núria Rocadembosch- Tècnica d’UGT Girona 
  

 
             S’excusen:  
 

 Laura Salvatella – Coordinadora de programes d’ocupació del Servei Municipal 
d’Ocupació, Ajuntament de Girona, i responsable tècnica de la comissió. 

 Belén López – Secretària General de CCOO Comarques Gironines. 

Temes tractats 
 
1- Aprovació de l’acta de la darrera reunió. 
 
S’aprova per unanimitat el contingut de l’acta de la darrera reunió.  

 
2- Presentació de l’estat de situació del Pla Estratègic de Promoció Econòmica de Girona 

2022-2026. 
 

El Sr Josep Quer explica que el Pla Estratègic es finançarà amb una subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Actualment l’aprovació del projecte ja ha superat tot el procediment 
intern de l’Ajuntament i es podrà iniciar la licitació de la redacció i elaboració del Pla mitjançant 
procediment obert. Es preveu  finalitzar en un termini de 3 mesos.   
 
A partir d’aquí, la voluntat de l’Ajuntament de Girona és la de definir les línies estratègiques i les 
accions concretes de manera col·laborativa entre tots els agents del territori implicats en la 
reactivació socioeconòmica de la ciutat. Actualment, l’Ajuntament de Girona disposa de tres 
eines de planificació: l’antic Pla Estratègic de Promoció Econòmica 2015-2015, que ha quedat 
obsolet, un pla de desenvolupament 2022 que té una projecció anual i que s’ha presentat al SOC 
per poder optar a les PAO i un pla de mesures de reactivació socioeconòmica postcovid-19.  
 
El futur Pla Estratègic recollirà algunes de les propostes i estratègies que ja es contemplen en 
els documents vigents per donar-los-hi continuïtat i/o complementar-les, a part de proposar noves 
línies d’actuació i es planificarà amb un horitzó temporal de 4 anys.  
 
 



 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo 
Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE. 

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

 
La Sra Eva Fortià informa que s’ha mantingut una reunió formal amb Ferran Sellabona, gerent 
de l’Associació Metall Girona, on s’ha presentat la voluntat de l’equip de govern d’impulsar un 
centre de formació específic pel sector del metall i la possibilitat d’instal·lar-lo a l’espai de l’escola 
Sector Est. La proposta ha estat molt rebuda per part del Gremi, qui quantifica la necessitat de 
personal del sector en més de 400 persones amb perfils qualificats. Complementat aquesta 
reunió, el 15 de febrer de 2022, representants de l’Associació Metall Girona i de les àrees de 
Serveis Socials, Urbanisme, Educació i Promoció Econòmica han visitat les instal·lacions del 
centre. Durant la visita s’ha detectat que les instal·lacions són velles i que caldrà una inversió 
important per rehabilitar-ne la infraestructura. Aquesta inversió és superior a la prevista 
inicialment, tant a nivell econòmic com de temps. També s’informa que l’equipament haurà de 
ser compartit amb educació, que hi ubicarà la línia d’educació de 0 a 6 anys i que el fet de tractar-
se d’una franja tan sensible, dificultarà la implementació del centre de formació ocupacional.  
S’exposa que l’objectiu prioritari del Servei Municipal d’Ocupació és homologar els espais per 
poder fer formació a nivell de CP i, per tant, caldrà preveure, com a mínim, 2 naus de 150m2 
cadascuna així com la possibilitat d’ubicar-hi la nova línia de PTT d’instal·lacions elèctriques. 
 
La Sra Mireia Santamaria intervé assenyalant que cal tenir en compte que el Gremi del Metall té 
tres actors: Associació Metall Girona, Gremi d’Instal·ladors i Corve i que creu que és important 
treballar de manera conjunta amb els tres, i no només amb el primer. També proposa que el PTT 
d’instal·lacions es podria ubicar a les instal·lacions del Gremi d’Instal·ladors, que compta amb 
unes infraestructures privilegiades a nivell de ciutat i que actualment estan infrautilitzades, a canvi 
d’un lloguer. També informa que la Comissió d’FP de la FOEG, de la qual forma part, han visitat 
les instal·lacions del CIFO recentment i que en aquesta reunió la Sra Aurea Mazarico, directora 
del CIFO Salt ha mostrat disconformitat amb la idea que l’Ajuntament de Girona porta a terme 
aquest centre de formació en l’àmbit del metall, ja que és un àmbit que des del CIFO també 
s’ofereix. La Sra Eva Fortià informa que, anteriorment, hi ha hagut intents de col·laborar i que 
mai s’han pogut concretar ja sigui per manca de disponibilitat o per dificultats administratives. La 
Sra M Carme Vidal intervé afirmant que és coneixedora de l’escassa relació entre els dos 
organismes i s’ofereix a fer de vincle per estudiar possibles col·laboracions aprofitant la nova 
direcció, Sra Aurea Mazarico, qui té una actitud col·laborativa i la voluntat de trencar dinàmiques 
anteriors a fi i efecte d’unificar esforços i optimitzar recursos de les entitats públiques en la serva 
relació amb Gremis i món empresarial en general i donar una imatge de cohesió. Així mateix, 
recorda el conveni amb educació i la possibilitat d’utilitzar espais d’educació que estan 
infrautilitzats, encara que això implicar mirar més enllà de la ciutat i adoptar una mirada de 
comarca i s’ofereix per analitzar la disponibilitat d’espais dels diferents centres educatius i les 
opcions de formació ocupacional i presentar-lo a la propera reunió de la Taula tècnica.  
 
En relació a la Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL), que aquesta 
convocatòria ha ampliat les places de forma exponencial, la Sra Eva Fortià exposa la necessitat 
d’ordenar l’oferta de formacions per evitar duplicitats d’accions formatives i oferir, de forma 
estratègica, formacions en tots els àmbits professionals. La Sra M. Carme Vidal recull la proposta 
per elevar-ho als responsables del programa.  
 

4-  Presentació de les vies per facilitar l’obtenció del permís de conducció C 
mitjançant fons propis. 

 
S’informa que des del Servei Municipal d’Ocupació s’ha contactat amb Asetrans (Associació 
Transports Girona) per analitzar vies de qualificació per donar resposta a la manca de 
professionals del transport. La via més immediata és licitar la docència d’un curs per obtenir el 
Carnet C, dirigida a 12 persones de les quals un percentatge determinat (encara per concretar) 
hauran de ser dones, finançat amb pressupost municipal. La previsió és que la licitació es pugui 
adjudicar abans de l’estiu i l’acció formativa s’iniciï el mes de setembre. El pressupost aproximat 
és de 1200€/persona. La Sra Carme Vidal informa que actualment Asetrans està en procés 
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d’homologar espais per poder fer formació ocupacional, com a mesura per qualificar personal en 
el sector.  
 

5- Elaboració de línies estratègiques per fomentar les vocacions STEM, especialment 
entre les dones. 

 
La Sra Anna Planells informa que durant la setmana del 7 al 12 de febrer s’ha portat a terme la 
tercera edició de la Setmana de la Nena i la dona en la ciència, organitzada per l’Àrea de 
Promoció Econòmica. En el marc de la setmana s’han portat a terme un total de 10 activitats i hi 
ha participat 200 persones. En concret, s’ha portat a terme la jornada Orientant la Matilde. 
Intervenció sociolaboral sense biaix de gènere  adreçada a personal tècnic d’orientació laboral i 
formativa; una sessió de cinema dirigida a la ciutadania al Truffaut en què la protagonista de la 
pel·lícula és una dona doctora; el webinar Dones STEM pioneres i oblidades per donar visibilitat 
i reconeixement a les contribucions de les dones en el camp de la ciència i la tecnologia al llarg 
de la història; i l’espai STEMLab el dissabte al matí que ha englobat un total de 6 tallers de ciència 
i tecnologia dirigits a nenes i nenes de diferents edats. La Sra Anna Planells informa que aquesta 
tallers s’han realitzat de manera col·laborativa amb les entitats Femme Inline, Enginy-era i 
Innova’t educació. També informa que la Secretaria de Feminismes i Igualtats de la Generalitat 
s’ha sumat a la Setmana organitzant la jornada Dones STEM en minoria. Analitzem causes i 
proposem solucions adreçada a pares i mares i ciutadania en general. Els membres de la taula 
feliciten l’Ajuntament per la iniciativa però incideixen, de manera unitària, en la necessitat de 
treballar la igualtat d’oportunitats i el foment de les STEM de manera continuada i durant tot l’any.  
 
El Sr Enric Gonzalez apunta la necessitat de visibilitzar l’expertesa de les dones prioritzant la 
seva presència en actes i jornades públics. La Sra M. Àngels Benítez informa de l’existència de 
la Comissió Dona i empresa de la PIMEC i s’ofereix a col·laborar en les iniciatives que es portin 
a terme en el foment de la igualtat i la promoció de les STEM en les noies. El Sr Pau Gàlvez 
introdueix la possibilitat d’elaborar un banc de dones expertes a nivell de comarques Gironines i 
estudiar vies per donar-los visibilitat. Per la propera taula, els membres es comprometen a 
proporcionar contactes de dones que poden formar part d’aquesta banc d’expertesa. La comissió 
també es compromet a presentar propostes pel foment de la igualtat, sobretot en les STEM i 
donar-hi contingut durant la següent reunió.   
 
La Sra Mireia Santamaría comparteix la reflexió de les conseqüències del canvi de contingut 
curricular a secundària, on s’ha tret la tecnologia de les assignatures obligatòries i de com això 
pot contribuir de manera negativa en la manca d’interès, sobretot de les nenes, per les vocacions 
més tècniques. El Sr Enric Gonzalez proposa fer arribar una carta informant de la disconformitat 
amb la modificació a la delegada del Govern a Girona, Sra Laia Cañigueral. La  Comissió tècnica, 
per unanimitat, decideix elevar la necessitat de redactar aquesta carta al Plenari.  
 

6- Presentació del projecte de la Casa de la Tecnologia de Girona. 
El Sr Josep Quer informa que l’Ajuntament disposa d’un edifici del s XIX situat a la carretera 
Barcelona, el Xalet Soler, que es convertirà en La casa de la tecnologia a Girona i on s’ubicarà 
el Museu de la matemàtiques, diversos espais de formació i talles en ciència i tecnologia per als 
centres escolar i per l’alumnat de primària i secundària, especialment centrats en matemàtiques 
i robòtica, i una zona col·laborativa i de coworking digital i tecnològic obert a la ciutadania. Es 
recorda que una de les línies de treball de la Comissió Tècnica és el d’elaborar el programa 
d’activitats i prioritzar els objectius que ha de tenir la Casa de la Tecnologia de Girona.  
 
S’acorda, per unanimitat, tractar aquest punt en la següent reunió que serà presencial per poder 
presentar els plànols de l’equipament. També s’acorda que en l’acte es farà constar el link del 
Museu de les matemàtiques de Catalunya per tal que els membres es puguin informar de manera 
prèvia a la pròxima reunió. El link és https://mmaca.cat/ 
 
 

7- Presentació de línies estratègiques per capacitar persones en l’àmbit de les 
energies renovables. 

 

https://mmaca.cat/
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La Sra Eva Fortià explica que des del Servei Municipal d’Ocupació hi ha un projecte per licitar la 
docència d’un curs de capacitació en l’àmbit de les energies renovables, especialment en 
instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaiques, del qual es reservarà el 50% a dones. La 
licitació es farà mitjançant POSA i la previsió és que s’adjudiqui abans de l’estiu i la docència 
comenci al setembre. El Sr Enric González felicita l’SMO per la iniciativa i introdueix la possibilitat 
de fer formacions en l’àmbit de la minieòlica i la mecànica elèctica, que són dos sectors amb molt 
de potencial de creixement i que ja han manifestat la previsió de manca de perfils qualificats. La 
Sra Carme Vidal comparteix la reflexió sobre la necessitat que el departament d’educació 
actualitzi els currículums per donar respostes a les necessitats reals de les empreses i anticipar-
se a les futures demandes del mercat laboral. De manera unitària, es recolza la voluntat de 
continuar dissenyant i oferint accions de capacitació laboral relacionats amb les energies 
renovables i el canvi de model productiu. 
 

8- Presentació de l’estat del procés de creació d’una pàgina web en la qual 
s’incorporin els diferents treballs i documents que es porten a terme des de la CT. 

 
S’exposa que, per manca de recursos humans, l’Ajuntament no ha pogut avançat en aquest 
tema. 
 

9- Reflexió de les implicacions que el RD 32/221, de 21 de desembre pot tenir en 
l’àmbit de les PAO. 
 

La Comissió Tècnica comparteix la preocupació per l’impacte negatiu que pot tenir la reforma 
laboral en les PAO, especialment aquelles incorporen la figura de contracte laboral com els AODL 
o els tècnics E del Projecte Treball als barris. S’exposa que el RD 32/2021 obligarà a repensar 
noves fórmules de contractació i estabilització laboral i que aquestes fórmules serien molt més 
fàcils si la ocupació passés a ser competència municipal pròpia. El Sr Pau Gálvez intervé afirmant 
que des dels sindicats són conscients de les dificultats que hi haurà durant els primers mesos de 
l’aplicació de la reforma però que era una reforma necessària per combatre la inestabilitat i la 
precarització del mercat laboral que s’havia acabat imposant i normalitzat en la majoria de sectors 
productius.  
 
 

10- Precs i preguntes 
 
S’informa que l’Ajuntament de Girona ha rebut un ajut del fons Next Generation en l’àmbit del 
turisme amb un pressupost de 3.500.000€ i proposa incloure-ho en l’ordre del dia de la propera 
reunió, per treballar-hi de forma col·laborativa. 
 
La CT de la Taula proposa per unanimitat que la propera reunió sigui presencial, a les 
instal·lacions del centre cultural La Mercé. 
 
 
Acords 
 

1- Analitzar la possibilitat d’ubicar el nou PTT d’instal·lacions elèctriques a la seu del Grem 
d’Instal·ladors de Girona (Mireia Santamaria) 
 

2- Proposar un apropament entre Ajuntament de Girona i CIFO de Salt per explorar vies de 
col·laboració per la qualificació de persones en l’àmbit industrial, especialment en el 
sector metall (M. Carme Vidal) 
 

3- Analitzar la disponibilitat d’espais dels centres educatius del Gironès i les possibilitats 
d’ús per portar a terme formació ocupacional (M. Carme Vidal) 
 

4- Proposar dones expertes de les comarques gironines que puguin implicar-se en 
projectes de promoció de les STEM (Comissió tècnica) 
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5- Proposar línies estratègiques per fomentar la presència de dones en sectors on estan 
poc representants, sobretot en l’àmbit de les STEM (Comissió tècnica) 
 

6- Facilitar el link del Museu de les matemàtiques de Catalunya - https://mmaca.cat/ 
 

7- Elevar al plenari la voluntat de fer arribar una carta a la delegada del Govern a Girona, 
Sra Laia Cañigueral, informant de la disconformitat de la modificació curricular a 
l’educació secundària que implicarà treure la tecnologia de les assignatures obligatòries 
per l’impacte negatiu en les vocacions tècniques que això pot tenir.  

 
8- Propera reunió: s’inclourà a l’ordre del dia el projecte de la Casa de la tecnologia de 

Girona (se n’estudiaran els plànols) i el projecte Next Generation.  
 

9- La propera reunió serà en format presencial.  
 

 
 
 

https://mmaca.cat/

