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Reunió Comissió Tècnica  
Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 
 
 
Data: 28 de maig de 2021 
Hora: 12h. 
Modalitat: online 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’estructura i règim de funcionament de la 
Taula per la Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona. 
 

2. Calendarització de les reunions de la Taula per la Reactivació Econòmica i 
Ocupacional de Girona. 

 
3. Proposta i aprovació, si s’escau, del pla de treball de la Taula per la Reactivació 

Econòmica i Ocupacional de Girona, que contindrà: 
 

a) Anàlisi de la situació actual del mercat de treball. 
b) Recursos de l’Ajuntament de Girona en polítiques d’ocupació. 
c) Principals línies de treball futures en polítiques d’ocupació. 

 
 

4. Precs i preguntes. 
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Taula de Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona 
Proposta d’estructura i règim de funcionament  

 
 
PLENARI 
 
Òrgan principal, assumeix les funcions màximes de decisió i participació, amb les funcions 
següents: 
 

- Aprovar les objectius i els plans d’actuació anuals.  
- Ratificar les propostes de la Comissió Tècnica.  
- Acceptar o rebutjar la participació de nous membres a la Taula, i acceptar o rebutjar la 

participació d’entitats adherides. 
 
Representants de les entitats 
 

 Sra. Marta Madrenas, Alcaldessa de l’Ajuntament de Girona i Presidenta de la Taula, la 
qual pot delegar les seves funcions en la Regidora de Promoció Econòmica, la Sra. 
Glòria Plana. 

 Sra. Belén López, Secretària General de CCOO. 
 Sr. Xavier Casas, Secretari General de UGT. 
 Sr. Pere Cornellà, President de PIMEC. 
 Sr. Ernest Plana, President de FOEG. 

 
PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA 
 
La Presidència de la Taula correspondrà a l’ Alcaldessa de Girona, la Sra. Marta Madrenas, la 
qual pot delegar les seves competències en la Regidoria de Promoció Econòmica, presidida per 
la Regidora Glòria Plana, que s’encarregarà d’iniciar, presidir i finalitzar les reunions del Plenari. 
 
La Vicepresidència recaurà en un representat dels sectors empresarials i sindicals, i serà de 
caràcter rotatori, amb mandats d’un any. 
 
COMISSIÓ TÈCNICA  
 
Serà l’òrgan encarregat de desenvolupar tècnicament els acords i accions aprovats pel Plenari., 
amb les següents funcions:  
 

- Assistir als membres del Plenari.  
- Elaborar la proposta tècnica de pla d’acció anual.  
- Establir i elaborar indicadors per fer el seguiment de les actuacions i dels objectius, línies 

estratègiques i accions concretes fruit dels acords de la Taula.  
- Elevar les propostes tècniques al Plenari. 

 
Personal tècnic representant de l’Ajuntament de Girona 
 

 Sr. Josep Quer, Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
 Sra. Eva Fortià, Cap del Servei Municipal d’Ocupació i redactora del Pla de Reactivació 

Socioeconòmica COVID-19, en l’àmbit de l’ocupació. 
 Sra. Laura Salvatella, Coordinadora de programes d’Ocupació del Servei Municipal 

d’Ocupació i Tècnica referent de la Comissió Tècnica. 
 Sr. Jordi Albertí, Tècnic de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-19.  
 Sra. Teresa Vargas, Tècnica de programes per a la reactivació socioeconòmica COVID-

19 i Secretària de la Comissió Tècnica. 
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Personal tècnic representant de les entitats  
A determinar per part de les entitats a la següent reunió. 
 
 
GRUPS DE TREBALL  
 
La Comissió Tècnica podrà constituir tants grups de treball com estimi oportuns, amb la 
composició adaptada i acordada a cada cas, per al desenvolupament de projectes, estudis, 
seguiments d’actuacions o d’altres. 
 
ENTITATS ADHERIDES 
 
Entitats, empreses o particulars que, per una vinculació real de la seva activitat amb les línies de 
treball de la Taula de Reactivació Econòmica i Ocupacional de Girona, puguin adherir-se 
participant amb veu, però sense vot; a proposta de la Comissió Tècnica i amb aprovació de la 
seva adhesió per part del  Plenari.  
 
 

Proposta de calendari de reunions 2021 
 

Plenari: Mínim de dues reunions anuals. 
Comissió Tècnica: Una reunió mensual. 

 
REUNIONS PLENARI 

 
 Divendres 28 de maig, de 12h a 14h. 
 Divendres 26 de novembre de 2021, de 12h a 14h. 

 
REUNIONS COMISSIÓ TÈCNICA 
 

 Dijous 17 de juny de 9h a 10h. 
 Divendres 16 de juliol de 9h a 10h. 
 Dimarts 17 d’agost de 9h a 10h. 
 Divendres 17 de setembre de 9h a 10h. 
 Dilluns 18 d’octubre de 9h a 10h. 

 
 
 
 


