GRUP DE TREBALL PROJECTES
COMISSIÓ D’OCUPACIÓ

Reunió Comissió d’Ocupació
DIA: 25 d’abril de 2019
HORA: 11:30h
LLOC: Sala Polivalent del Centre Cívic Onyar

Assisteixen:
Clúster Èxit
Càritas
Gentis
Creu Roja
Ser.Gi
Servei Municipal Ocupació
Servei Municipal Ocupació
Xarxa Centres Cívics – Ajuntament de Girona
Secretaria tècnica CCSS – Ajuntament de Girona
Secretaria tècnica CCSS – Ajuntament de Girona

Montse Cardona
Imma Cullell
Natàlia
Marta Molist
Esther Salvachúa
Mireia Mitjavila
Laura Salvatella
Judit Font Reload
Jaume Bach
Marta Ros i Pagès

Excusen la presència:
Cap Àrea Igualtat i Drets Socials
Àrea d’Educació i Esports – Ajuntament de Girona
Àrea Joventut

Fundació Intermedia
IAS

Marc Geronès
Victòria Rodríguez
Narcís Turon
Sergi Pascual
Clara Riera

Desenvolupament de la sessió:
Dels punts explicitats al Pla Estratègic:
‐ 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.
‐ 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.
Es creu que són més tasques que es poden fer des del mateix Ajuntament.
Centrem la sessió principalment a parlar del punt:
Generar una proposta comuna (administració, entitats, …) de prospecció, intermediació i
acompanyament a la inserció, vinculant els diferents serveis, entitats.

Es comenta que tant les entitats com l’SMO tenen prospectors.
Moltes de les entitats estan a INCORPORA de La Caixa. Caldria anar en compte a no xocar‐hi.
L’SMO no està a Incorpora perquè les administracions no hi poden estar.
Sí que fan coordinació amb algunes entitats però no de forma sistemàtica, sinó el que va
sorgint.
Es posa sobre la taula si es creu oportú generar una proposta comuna de prospecció o el fet
que hi hagi Incorpora no ho fa necessari.
S’està d’acord que pot ser interessant i necessari però que també pot tenir les seves dificultats.
S’exposen algunes experiències, com la del Baix Empordà, que ja treballen en aquest sentit per
si es podria fer alguna cosa semblant.
Inicialment es podria fer una trobada de prospectors, per tal que es coneguin entre ells, per
valorar la feina que fan, compartir metodologies i intercanvi d’experiències.
Des de l’SMO es posa sobre la taula la dificultat i pressió que hi ha una pressió per complir els
objectius que els programes marquen. Des de les entitats es posa en coneixement que hi ha
competició i desigualtat perquè no és el mateix que es presenti l’Ajuntament que una entitat
petita, però el finançament vé d’allà mateix, són els mateixos programes.

Acords:
Acordem fer una trobada de prospectors amb els objectius següents:
‐ Intercanvi d’experiències i metodologia.
‐ Traspassar ofertes que poden interessar a altres entitats.
‐ Generar material, carpeta d’informació, dossier comú.
S’acorda també preparar la trobada creant un grup/comissió que se n’ocupi amb prospectors.
Es queda per preparar‐ho el dia 20 de maig a les 13h a l’SMO.
La trobada de prospectors es farà a principis de juliol a l’SMO.

