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Acta de reunió 
Taula de Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 

  
Data: 28 de maig de 2021 Hora inici: 12:15h Hora finalització: 13:30h 

  
Assistents 
  

 Glòria Plana – Regidora delegada de Promoció Econòmica Aj. Girona. 
 Xavier Casas – Secretari General de UGT. 
 Pere Cornellà – President de PIMEC. 
 Belén López – Secretària General de CCOO. 
 Ernest Plana – President de FOEG. 
 Mireia Santamaría - Gerent de FOEG 
 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. 
 Teresa Vargas – Tècnica de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-

19 Aj. Girona i Secretària de la Comissió Tècnica. 
 Jordi Albertí – Tècnic de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 

Aj. Girona. 
 Kasturi Dey – Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica Aj. Girona. 

 
Temes tractats 
 
1- Estructura, règim de funcionament i calendarització de les reunions de la Taula per la 

Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 
 
La Sra. Glòria Plana exposa la proposta, d’acord amb el document tramès prèviament als/a les 
assistents a la primera reunió de la Taula, i s’aprova per unanimitat.  
 
Les entitats membres de la Taula notificaran en breu el nom de les persones representants, que 
formaran part de la Comissió Tècnica. 
 
Pel que fa a la proposta de calendari de 2 reunions anuals del Plenari, es puntualitza que també 
es podrà reunir sempre que la Comissió Tècnica ho consideri convenient. 
 
2- Pla de treball de la Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 
 
El Sr. Josep Quer exposa l’anàlisi de la situació actual del mercat de treball, a partir de les dades 
de l’Informe sobre la situació econòmica i ocupacional a la ciutat de Girona i perspectives de 
futur, enviat prèviament als membres de la Taula.  
 
Destaca, com a conseqüències més importants de la crisi sanitària generada per la COVID-19, 
la crisi de liquiditat de les empreses, així com l’elevada taxa d’atur, en ambdós casos en especial 
en el sector serveis. Apunta que les línies d’intervenció vindran majoritàriament de la mà dels 
ajuts europeus i que caldrà incidir de manera prioritària en aquells sectors que han hagut 
d’acomiadar més personal. 
 
La Sra. Eva Fortià presenta els recursos de l’Ajuntament de Girona pel que fa a polítiques 
d’ocupació, que permetin afrontar aquesta problemàtica. Comenta que, tot i la davallada de fons 
provinents del SOC durant el 2020, en aquests moments es preveu una ampliació important de 
la dotació pressupostària per a la formació professional, que pot facilitar la incorporació de 
persones qualificades en els sectors generadors d’ocupació, que no poden cobrir les necessitats 
de personal per manca de perfils amb la formació adequada. 
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També informa de les diferents actuacions que està duent a terme el Servei Municipal 
d’Ocupació, destacant la capacitació en TIC i la formació professional per a joves. 
 
La Sra. Laura Salvatella presenta les principals línies de treball, detallades a l’informe esmentat 
anteriorment, que neixen de l’anàlisi de diferents indicadors a nivell de Catalunya i la província 
de Girona, així com també de la informació de què disposa el Servei Municipal d’Ocupació a 
partir de visites i reunions amb empreses i gremis representatius, les sessions obertes al públic 
amb representants dels sectors empresarials generadors d’ocupació (sota el nom “Ocupacions 
amb Opcions”), les dades relatives a les ofertes gestionades pel servei i l’anàlisi dels recursos 
formatius del territori. 
 
Les dades analitzades apunten 5 sectors econòmics generadors d’ocupació, associats a una 
necessitat de millora de la qualificació de les persones en situació d’atur, a fi de poder cobrir 
aquests llocs de treball: 
 

 Metall 
 Logística i transport 
 Sanitat 
 TIC 
 Instal·lacions 

 
Des del Servei Municipal d’Ocupació s’estan dissenyant i implementant noves accions de 
formació relacionades amb aquests sectors, però caldrà complementar-les amb altres propostes 
que haurien de sorgir d’aquesta Taula.  
 
Es comenta que, en alguns casos com ara el sector del metall, existeix la dificultat de la manca 
d’espais adequats per poder dur a terme aquesta formació. En aquest sentit, la possibilitat 
d’utilitzar el CIFO de Salt és una assignatura pendent, que caldria abordar, de manera conjunta, 
des d’aquesta Taula.  
 
El Sr. Pere Cornellà apunta la necessitat de fixar uns objectius per a aquesta Taula, de manera 
que quedi clar què es vol aconseguir amb les propostes que es facin i la Sra. Belén López 
considera que caldrà partir d’una diagnosi sobre les ocupacions concretes amb necessitat de 
qualificació, que permeti concretar les accions formatives que caldria implementar i els espais de 
formació adients.  
 
Afegeix la necessitat de fer itineraris específics de requalificació de persones provinents del 
sector serveis cap a altres sectors en creixement, així com plans d’ocupació per a col·lectius 
vulnerables (joves, dones i persones aturades de llarga durada). També destaca la importància 
de fomentar l’orientació dels/de les estudiants de 4t d’ESO cap a aquests sectors clau, aplicant 
la perspectiva de gènere. 
  
Finalment es parla de la importància de coordinar bé les accions que es portin a terme des de 
les diferents entitats que composen la Taula, a fi d’evitar solapaments i amb l’objectiu de 
complementarietat. També de la necessitat de diferenciar els projectes de la Taula respecte als 
que pugui proposar la Comissió de Reactivació de la Diputació de Girona. En aquest sentit, la 
Sra. Mireia Santamaría informa que forma part d’aquesta Comissió i que, d’entrada, no detecta 
punts de coincidència. 
 
Acords 
 

1. Aprovació de la proposta d’estructura, règim de funcionament i calendarització de les 
reunions de la Taula. 
 

2. Notificar a l’Àrea de Promoció Econòmica els/les representants de cada entitat 
designats/des per formar part de la Comissió Tècnica. 
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3. Elevar al Consell de Direcció del SOC, per part dels agents econòmics i socials integrants 
de la Taula, la necessitat de poder disposar de les instal·lacions del CIFO, per dur a 
terme formació professionalitzadora en sectors generadors d’ocupació. 
 

4. Definir els objectius operatius de la Taula i concretar des del Servei Municipal d’Ocupació 
les accions formatives adients per cobrir les demandes de qualificació del teixit econòmic, 
derivades de l’Informe sobre la situació econòmica i ocupacional a la ciutat de Girona i 
perspectives de futur, així com els requeriments a tenir en compte per a l’homologació 
d’espais formatius. 
 

5. Contrastar els objectius i accions que impulsi aquesta Taula amb altres iniciatives de 
reactivació econòmica i ocupacional, com ara la comissió liderada per la Diputació de 
Girona. 


