Reunió Comissió d’Ocupació 10‐1‐2019
Assisteixen: AASS ‐ Glòria Grassot, Drets Socials‐ Jaume Bach, Càritas‐ Josep Maymí, CAS
Teresa Ferrer‐ Eva Bacardí, Clúster Èxit ‐ Montse Cardona ,Creu Roja‐Sara Gòmez, Drets
socials‐ Judith Font, Gentis ‐ Tere Gómez, Marc Geronès, IAS ‐ Clara Riera, SMO‐Mitjavila
Cantalozella, Mireia, OSCOBE‐ Adriana Goti, La Sopa‐ Quira Ramirez, Educació‐ Victòria
Rodríguez, SMO‐ Laura Salvatella, SER.GI – Lluís Puigdemont, Fundació Intermedia‐ Sergi
Pascual.
S’excusen: PIMEC‐ Maria Rosa Agustí, Joventut‐ Narcís Turon,

Acords en relació a les línies estratègiques i accions a desenvolupar des de la comissió
d’ocupació i per a la seva aprovació en el proper plenari del Consell de Cohesió i Serveis
Socials:

COMISSIÓ D’OCUPACIÓ
3.1Treball en xarxa metodologies eficients entre entitats de formació i inserció amb el
món de l’empresa:
3.1.1 Potenciar la responsabilitat social corporativa de l’empresa així com la contractació
responsable per part de l’Administració:
 Generar una proposta comuna (administració, entitats, …) de prospecció,
intermediació i acompanyament a la inserció, vinculant els diferents serveis, entitats
 Afegir nous actors a la comissió: Girona Emprèn, Càtedra UdG
 Vetllar i fer propostes a la tasca de la Taula de Contractació Responsable de
l’Ajuntament de Girona
3.1.2 Aprofundir en la coordinació entre agents (ajuntament, entitats, empresa,
treballadors/sindicats, …):
 Crear una WEB/Plataforma digital on poder anar inserint els programes, serveis etc…
que realitzen els diferents agents: identificant tipologia (formació, orientació,
acompanyament, …), col∙lectiu al qual va adreçat (Joves, majors de 45, …), dates. Les
entitats del Consell han de poder gestionar els continguts d’aquesta eina de
coneixement dels serveis i programes existents, d’informació i de derivació.
3.1.3 Millorar el coneixement i intercanvi de les accions que es realitzen a Girona en
matèria d’ocupació
 Organitzar unes jornades amb tots els agents de la ciutat (incorporar educació,
joventut, Girona Emprèn , salut, …) que permetin donar a conèixer, generar espais
d’intercanvi i debat, innovació, etc.

