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Acta de reunió 
Taula de Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 

  

Data: 28 de juny de 2021 Hora inici: 13:05h Hora finalització: 15:15h 

  

Assistents 
  

 Belén López – Secretària General de CCOO Comarques Gironines. 
 Mireia Santamaría – Gerent de FOEG. 
 M. Àngels Benítez – Tècnica de polítiques d’ocupació i formació de PIMEC. 
 Núria Rocadembosch- Tècnica UGT Comarques Gironines. 
 Josep Quer – Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica Aj. Girona. 
 Eva Fortià – Cap del Servei Municipal d’Ocupació 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. 
 

S’excusa: Laura Salvatella – Coordinadora de programes d’ocupació SMO Aj. Girona. 
 

Temes tractats 
 
1- Presentació de l’ordre del dia per part del Sr. Josep Quer 

 
2- Presentació i explicació de cadascuna de les propostes de formació en sectors 

econòmics generadors d’ocupació i amb necessitat de personal qualificat, redactades 
per l’SMO 
 

La Sra. Eva Fortià presenta i detalla cadascuna de les propostes de formació del document 
preparat per l’SMO. 
 
Es menciona la pujada de la demanda de professionals del sector del metall que contrasta amb 
l’escassa oferta, causada per la manca de treballadors/es qualificats d’acord amb les necessitats 
del sector, i es confirma la necessitat de potenciar l’aparell formatiu. També es reafirma la manca 
d’espais adients per dur a terme aquesta formació, malgrat l’interès que hi ha mostrat 
l’Ajuntament de Girona en els darrers anys. 
 
Juntament amb les aportacions de la Sra. Belén López, la Sra. Mireia Santamaria i la Sra. M. 
Àngels Benítez s’arriba a la conclusió que és necessari elaborar un document consensuat entre 
totes les parts, per tal de demanar la cessió d’espais per part del CIFO de Salt, atès que és l’únic 
equipament a la comarca amb els requisits per a dur a terme aquesta formació. Es pacta que el 
document ha d’anar adreçat a la Generalitat de Catalunya, en concret a les següents persones, 
convidant-les també a la propera reunió: 
 

 Sra. Carme Vidal, Cap del Servei Territorial d’Ocupació a Girona (SOC). 
 Sr. Enric González, Cap del Servei d’Empresa a Girona. 

 
També es parla sobre la necessitat de desenvolupar un aparell formatiu fort en el sector de les 
instal·lacions, concretament en l’àmbit de les energies renovables. Les empreses del sector 
preveuen la transformació i el creixement d’aquest, a partir de canvis a nivell normatiu i l’agenda 
2030, que comportarà, no només la requalificació i formació continuada dels treballadors/es en 
actiu, sinó també la creació de nous llocs de treball a la qual no es podrà fer front per manca de 
personal amb la formació necessària. 
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Finalment, la Sra. Eva Fortià parla sobre el projecte INTRO, que inclou un total de 12 accions 
formatives que es porten a terme de juny a desembre de 2021, per a la capacitació d’un total de 
155 persones en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. En total, s’han 
programat 8 formacions d’alfabetització digital (25h), 2 formacions en competències digitals 
bàsiques (60h) i 2 formacions en competències digitals avançades (60h). 

 
3- Presentació per part de la Sra. Belén López de les propostes elaborades per part de 
CCOO Comarques Gironines i anàlisi conjunta de les mateixes 
 
a) Es consensua la necessitat de fer una diagnosi més detallada sobre les necessitats formatives 
dels diferents sectors apuntats com a generadors d’ocupació. El Sr. Josep Quer exposa la 
conveniència que aquesta diagnosi la faci alguna empresa, per mitjà d’una contractació externa 
i les Sres. Mireia Santamaría i Belén López proposen elevar aquesta petició a l’Observatori de la 
Diputació de Girona, per tal que es pugui fer aquest estudi partint d’un àmbit territorial més ampli. 
  
b) La Sra. Belén López parla sobre la necessitat de promoure la formació per al permís C de 
conducció, per la dificultat existent per cobrir els llocs de treball amb aquest requeriment, aspecte 
que ratifica la Sra. Mireia Santamaría. El Sr. Josep Quer comenta que, des del Servei Municipal 
d’Ocupació, es parlarà amb ASETRANS per tal d’estudiar la viabilitat d’aquesta formació, que 
s’hauria de dur a terme conjuntament amb les empreses del sector del transport. 
  
c) La Sra. Belén López parla sobre la necessitat d’incidir en la formació digital, i la Sra. Mireia 
Santamaría afegeix que es podria treballar amb la Cambra, ja que actualment disposa de fons 
per a aquesta finalitat; també menciona la possibilitat de parlar amb els Srs. Jaume Fàbrega, 
Josep Lara i Joan Riba, per tal de poder establir sinèrgies amb la Cambra. Es pacta entre tots 
els/les assistents a la reunió que la Sra. Mireia Santamaría serà l’encarregada de parlar amb el 
Sr. Josep Lara per proposar-ho. 
 
En segon lloc, el Sr. Josep Quer proposa fer una reunió amb el Sr. Ricard Faura (Cap del Servei 
d’Inclusió i Capacitació Digital – Generalitat de Catalunya), mentre que la resta d’entitats 
manifesten el seu interès en assistir-hi. 
  
d) La Sra. Belén López destaca la necessitat de fer difusió entre les empreses pel que fa als 
recursos per a la bonificació de la formació disponibles i infrautilitzats (es calcula que entre uns 
35/40 milions d’euros no s’aprofiten). La Sra. Mireia Santamaría proposa fer una nota de premsa 
sobre aquesta qüestió, i el Sr. Josep Quer ofereix la possibilitat de treballar-hi conjuntament, 
donada la bona capacitat de mailing de l’Ajuntament. 
 
e) La Sra. Belén López presenta la proposta d’incidir en la promoció entre els/les estudiants de 
finals d’ESO dels estudis en cicles formatius industrials, especialment entre les noies. En relació 
a aquest punt, el Sr. Josep Quer informa de les tasques que duen a terme a l’Àrea de Promoció 
Econòmica en relació amb aquesta temàtica, i proposa informar-ne a la propera reunió i detallar 
les accions que es porten a terme en l’àmbit de la digitalització, les STEM i la inserció de la dona 
en aquests àmbits. 
 
D’altra banda, la Sra. Eva Fortià exposa els tallers que, des de l’SMO, es porten a terme amb 
l’alumnat dels instituts, en el marc del catàleg de recursos educatius gestionat pel servei 
municipal La Caseta – Serveis Educatius, i proposa incorporar-ne un de nou relacionat amb les 
vocacions industrials. 
 
f) Finalment, la Sra. Belén López fa incís en la importància de la inversió per part de les 
institucions en la rehabilitació i eficiència energètica en els edificis, com a motor de transformació 
econòmica, generació d’ocupació i formació de nous professionals. El Sr. Josep Quer afegeix 
que actualment, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, ja s’estan executant accions en aquest 
àmbit, gràcies a un programa transversal clau anomenat EDIFICAT. La Sra. Belén López demana 
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que es faciliti més informació al respecte i es pacta que s’enviarà als/a les membres de la 
comissió la informació relativa a aquest projecte. 

 
Acords 
 

1. Redacció del document de proposta de petició d’espais del CIFO de Salt per dur a terme 

formació relacionada amb el sector del metall (El redactat/argumentari a càrrec de 

l’Ajuntament de Girona i la gestió per part dels agents econòmics socials, en nom de la 

Taula).  

 
2. Convocatòria per a la propera reunió dels/de les següents representants de la Generalitat 

de Catalunya (Ajuntament de Girona): 
 

o Sra. Carme Vidal, Cap del Servei Territorial d’Ocupació a Girona (SOC). 
o Sr. Enric González, Cap del Servei d’Empresa a Girona. 

 
3. Elevar proposta per a l’anàlisi de necessitats formatives a la Diputació de Girona (FOEG 

i CCOO). 
 

4. Dur a terme una reunió amb ASETRANS estudiar la formació del permís de conduir C 
(Ajuntament de Girona). 
 

5. Contactar amb la Cambra de Comerç de Girona per a la proposta de col·laboració per 
dur a terme formació digital (FOEG). 
 

6. Planificar reunió amb el Sr. Ricard Faura, Cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital 
de la Generalitat de Catalunya.(Ajuntament de Girona). 
 

7. Fer difusió entre les empreses dels fons disponibles per a la bonificació de la formació 
(FOEG i Ajuntament de Girona). 
 

8. Explicar per part de l’Ajuntament, les accions que es porten a terme des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica en relació a la digitalització i les STEM (Ajuntament de Girona). 
 

9. Incorporar al catàleg de recursos educatius de La Caseta un taller relacionat amb les 
vocacions industrials, dirigit als instituts (Ajuntament de Girona). 
 

10. Enviar als/a les membres de la comissió, informació sobre el projecte EDIFICAT 
(Ajuntament de Girona). 


